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CONRADI GODD^I
NIEVWE GEDICHTEN

Sonder rym , naa de Griexe en Latynfe

Dicht - maten ,
op allerhande foorten van

Verflen , ingeftelt.

Nok yoor defeii in NeJer-duits geften ,

noch gebruikltk.

Tot H A R D E R W Y K,

ByJoAt^NEs ToLL, Ordinaris Drukker der Academi
des Vorftendoms Gelre , ende Graeffchaps Zutphen.

Int jaer, MD C LVL



H O R A T I U S ,

LiB. 1. Epist. XIX.

LIbera per vacuüm pofui veftigia prin-

ceps

,

Non aliena meo preffi pede. Qui fibi fidit

Dux, regit examen.—Juvat immemorata fe-

rentem_^

Ingenuis oculifque legi
,
manibufque teneri.



TOEEIGENING»
^.ndeBoorluchnge, Groot-CMogende .

Hoog- ^chhaere .VVyfe

.

. Voorfiemge ende GoedgtmBige Hecren,

'^^'^UrfER^l'sT^^EN DES VOKSTEN-

''"^iS's'iuTPHES"'"-

In 't gcmeni , m in 't hefonder.

M f N H E E R E N.

~ ''t^f.:v:t"ni:zz:k
nnnmg en bevallig ts weauurf^

^J^nnrrnde ^ol^ens het oude

fpreekwoord, Vanetas dekaat.
Ih ikLa m^n lerin^e he-

Lnoorluchüge Groot-CAiogentheed kenUkcrJ^^^^^^^
^f^^^^,

gryp Haerfd hebben t ondernchten
fJ^^^^^^

betimmer tn Gods Kerketeg<^cnnaa't voorfchnfion^^^^^

51. EenygelikScbriftgeleerd' int l<x>mngrijk der Hemelen ona
^^^^



T O E E I G E N I N G;
fen, is gelijk een Heere des Kuis 3 die uit fynen fchat nieuwe en ou-
de dingen voortbrengt. ^Tïsfcker een aenmerklikc fpreuk^^ waermede onfen

Zaligmaker alle n^ierjitge engetrouwe verkondigers fyner geheimeyjifen wil erin^

nert hebben , datff m V voorsielUn ende verbreiden derfclver niet altyd een en

het felve , e?ide even het felve juifi of eene manier fnllen verkondigen , maer

datfeftchfullen hebben te regelen naa degelegentheed en V begryf haerer toehoor^

deren , ende (ich ook te voegen naa de hequatwheed en '/ verjlandvan andere ge^

lovige: fomtyds oude met nieuwe ^ ende wederom nieuwe met oude dingen voort-

brengende : ofte de oude dingen op nieuwe ^ ende de meuwe op oude manier ver^

ciercade^naa dat bec^uaemjl kj^n onthouden en aengenomen mag worde?"^. Even
als een Huis-vader uit fynfchat-en fpys kamer meuwe en oude fpyfe met ver^

fcheide gerichten weet mt te leveren , op dat fyn gefin ten laatficn dewalgevan

eenerhande kofl niet en mogeJleken. Welke lejje onfes Heeren my ook geno^

digt en gemoedigt heeft y om de la^ig-afgefiorve ende oude perfonen des Ouden

Teflaments op een meuwe fnanier van dichten ^ voor defn in loeder -duits

ongehoort en ongewoonlik
, ten voorfchyn te brengen: ende eenige Pfilmen dés

allerlieflixten Dicht-meijlers Davids op nieuwe maten cn tonen tefeilen ^ famt
andere verfcheide Gedichten ^ die tk hiemcjfens tot een proef-fuk van defe

nieuwe Dtcht-konfl m velerhande manieren heb ingejlelt\ op dat een ygeltk^ tnt

lefen derfelver dtes te gratiger moge ^yn^ ende met meerder lufl enyver daer^

toe geprtkkelt worden \ te meer alfoo den inhoud meeïi dufdantg is ^ dat daer*

door de Zaligheed des Lefers , door Gods :^gen ^ merkhk fal konnen btvor"

dert worden* Want fekerlik 3 wy heieven een eeuwe 3 foo laak-fek en meus'

gierige dat daerin de gene ^ die niet iets nieus voor den dag brengt
^ geen gé"

hoor kan hrygen, \T ts ook gewifltk wat vreemds ende nieus , dat ik hier begofl

heb 2
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T O E -K l G E TSr I N G.
•

r j r lu. loCe Gedichten , ww/ wetens noch mtt op
,

duirend eeuwen. leAaen ?yn gevpeeft y t wdH Aus ung ts a
_

?yn d ferfte ertnfers van defe rymlo eendegehondenem.ten.mc ft,

t nen hebben een gerumen tyd
,
fonder du te volgen , ^^^cefl .

f^^Zef
hentfommige by fiuk werk nenge.vangen : tot dat etndlfk ^-^^'l"
hondJen PoL Horatius defelve ten hoogïUn tof, bynaa op

^ff^/J^^^^
verjjtnhy de Grieken gebrmkbk, gebracht heeft. ^^'^ ''y''y

'''^f;j;f;'
re oude Poéten in treilen vm defe nieuwe maten en verffen tn ^^'^^^^g

volgt hebben. IH welgetroffen, fao hehtk mygrotelixte verblyden Soom i

hen ik nochtans verfikert, datter noch eemge liefhebbers naamyfullenofftaen,

tm 't geene hier noch mochte aen gebreken,^ te^ volbrengen Joo vedm '^^J'^J-j^
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T O E E I G E N I N G.

doenlik fd7jn. 'Tis mygenoegd dat tk dóór defe proeven de eer/iegrond-regelen

aengewefenenie de fnxren geHelt heb , merop men naaderhmd geefiigerfil

moqen quinkeleren. • 1,1,
FFelkwerktk gewaagt heb Vwe Doorluchtige Groot-<J\logentheed. onderda-

niqfi toe te eigenen^ om als opper- Hcerenende HoogUe Regeerders defes Vorflen-

doms en Graeffchaps de Recht - matige Mufen ofSangelimie» uit Grieken - land

en Italten in iSljderUnd overkomende , ende eerft in ViPe Vorftlike Provincie aen-

landende , in Fwe Doorl. Groot (Jl^fog. befchermingc tenemenen aentehouden y

ende my , hasren Mtnnacr , voor alle opfpraak en lajler-fieke tongen te befchutten.

Ende om hier benepens Vwe Doorl. Groot- Aiog. eenfeker bewys en rekcnfchap van

myne dagchxe oeffeninirente vertonen ^
geduirende'myn langduirigefvvakheed ^

vvaerdoor tk met machtig :^'^de den Predik^pel te betreden , nochtans dien kojllt-

keh ifd , .my van den Heere befcheert , met lui en ledig heb laten pafferen , maer

denfelven naa myn mterfte vermogenfeer fmerteltk uitgekocht ^ ende tot heilige

bedenkingen heb aengewendt , daerdoor ook^andere , als tk hoop , fttllen gefttcht

worden. Ende dan ook eindelik om Fvve Doorl. Groot- Mog. een fihuldig dank-

t'eiken inalle plaatfen op te hangen voor alle de weldaden ^ dieikyoor enmmyrt

kedroefdentoejlandfoomildeltkvan Fvve Doorl. Groot-Mog. in tgemein en in t

befondergenoten heb, met eerbiedig een verfoek, om hierin vorders te willen vol-

herden , ende dit onverwachte werk met een genegen en goedgunfttg hert en

handontfangen en aennermn. Biddende ondertufchen dien K^lmogenden God
,

datfyn Hoge Majejleit Fvve Doorl. Groot- Mogentheedinfyn gedmrtge befcher-

minge aen lichaem en 2ielegelieve te onderhouden , in langduinge en voorfpoedige

gefondheed bewaren, Fvve Doorl. Groot-Mog. regeringgenadeltk :^genen, Fvve

Chrijiltke raid-en-aenjlagen totfyns H.Naems ter,fyner kerke vvelvaert , en

der
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.-T O E E I G E N I N G.
j " j *

^ -r.liaheed befiuiren en volbrengen. 'T welk tk v^n

f^^^^^^ ^

r^^///fc verblyven ,

Doorluchtige,Groot-MogendeHoog.Achtbaere,Wyfe,

Voorfienige en Goedgunftige Heeren,

Uwer Doorluchtigheed en Groot-Mogemheed

onderdanigfie engetroufie Onderfiat

UitVaeffen,
endemender,

in't jaer 1656,
den^.Jul. CONRADUS G O D D iE U S ,

Predikant tot Vaeffen.

ODE



O D & V Q T JgS(,i^^,

I N
N O V A M P O E S I N R F f r i ^ a

„
<^yetenfi, ^iom/sm, O^tilJinu^ riri

,

Fafloris in Vaeffen fideltfftmi.

1 X' ^ ^'^^'"^ ^Ó'BD^ U S hic,
i Wot^tifque. vates' Belgicus
inufifatis verfibiis

I"^ognit]fque claruseft;Modo metroque Belgico , ex
Antiqmtatis fcrinio
Dum rara promit pofteris.
Mufis dicatusjugiter,
Dum dura verfat tempora.

Inter
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Inter dolores maximos

,

Fraftafque vires corporis

,

Sublimiore fpiritu

Decantat ille arhytmicè

Adx prioris pofteros ,

Et avos fecundi regios

,

Pfalmos Davidis, & ftatum

Morcalium, infernalium,

Coeleftiumque , &: ccetera

Qax facra tradit pagina.

Redimitus ergo laureis

Sertis venuftus prodeat ,

Imitandus arte hac omnibus

Belgis y & horum pofteris.

Ad Eundem-..
• »

>

Raïa (Jüxonida , Flacco quod Uütifi Latim ,

Otto Henricus Schlebusch,
V.D. Miniaer in Cootwyk, & p.t. Claffis

Vclaviae inferioris Infpeaor.

CAR-



CARMEN GRATULATORIUM,
In editionem

NOVORUM POEMATUM BELGICORUM
(^Verendi, Do^tJJmi ^ Qarijftmique Firi

,

D. GONRADI GODD^I,
Pajlorïs in Vaefen fideliffimL

Ic tu menteprius complexus es, optime Frater,
Et monftras Belgis vernacula Carmina, quorum
Conftitit haud ratio perfecula mille remota,

Q^eis exculta fuit Belgarumlingua vetufta.
Ifta Poëtarum vulgus novamonftra putabic,
AlTuetum rhytmis, foHto quoque more canendi;
Sunt tarnen in pretiodoftis gravibufque Poêtis,
Quod veterum norma, metroquc infiftis, & arte.
Decinuit Latias numerofus Horatius aures,
Immemorata ferens, nullifque Poëmata vifa :

Attonitos Belgas tureddis Sr obftupefaftos
Carminibus prius haud auditis, infabricatis,

Gratulor ergo lubens tibi
, quod nova Carmina primus

Arte nova pangis graviter, modulamine dulci.1 i ' C' J — ^ —
Corpons ut defmt vires , tarnen igneus in te

Spirituf
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Spiritus aflurgenscytharaque lyraque fupcrbit.

Et fupcr aftr? volans facra & cceleftia pandit.

Mox fefe ad Stygias demittens ufque paludes,

Sulphureum piceumque rogum depingit Averni.

Made animo - Sic perge nova doftaque 1 oef.

Mox imitatores multi tua pleftra capefTent

,

Atque tuas paffim cclebrabit Belgica laudes

.

Sed frontem merita lauro tibi Gelm cmgec.

Fredericus Godd*vs,

Paftor in Bennekom.

VOOR-
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VOORREDE,
Mn den TaeUen-Vkht -liedenden Lefer.

Waerin eenige oude en nieuwe Gedichten in verfchei-

de talen voorgebracht, en verhandelt worden, endeden
rechten aert der Neder-duitfe Dicht-konft vvort aengevvefen.

'Beminde Lefir^

Aademael men bevindt, dat fommige Lieriiebbcrs der Hoog. en Necr-duitfc PocTy

op verfcheide tyden Ikh ondcrftacn hebben de manier en maten van de Griexe en Latynfe

Dicht- konft ook op de Gedichten harer tael te brengen ,
ende dcfclve fonder eeni^c rym of-

te weerklank op Duits inteftellen : dewelke nochtans door gebrek van vaft-ftellinee der rege-

len fulker Duitfer Poefy haer aeiigeltevcn werk niet vervolgt hebben, noch ook van andere

tot nu toe gevolgtzyn, om dat zy felfop haer' eige gronden met bchoorlike neerüigheed niet gebout,

noch het oebou lioog genoeg opgetrokken ' hadden. Soo ift gebeurt , dat het fclvc tot geen volkomen

-

liced oit heeft k©nnen geraken Tte meer , om dat een ygelik in de Rym-konlle ervaren , de Rym-lofc

Gedichten gants weinig' of niet met al achtende , diefelvc in den wind liet vervliegen, jaaookden fpot

daer mede plag te dry ven. Waeruit dan ontftacn i? , dat foo wel ongeleerde als geleerde lich meittcr in dc

Rymkonft gemaakt hcbben^ende verlatende de .rechte en behoorlike wetten, ofte voeten en vcrflcn dcfer

konfte , andere maten gebruikt hebben , die door den rym- klank den Duitfen ooren geneuglikcr waren.

Waerin dan de geleerde felfs van den ongclcerden menigmael overtreft, endc achter hacr zyn gelaten

geworden , als meer bcfig zyndc , lich in'de Grifxe ofte Latynfe Poèfy te oelFencn.

Om datfe evenwel voor alle de wereld mochten bekent maken , dat de Griexe en Latynfe foortcn van
Gedichten,ook ind' Hoog-en-ncdcr-duitfe, Italiaenfe, FranlTe, Spacnft , Engclfe ende andere talen van
Europa konden en behoorden gevolgt te wordcn,cnde dat dacrin de rechte en fuivcre Poèfy bcftondc , foo
hebben eenige van dc gelecrdfte en fchranderfte verftanden fommige kleine proefjes daer van naagelaten;
op hoop dat defe manier van dichten metter tijd op dc oude voeten mochte herftelt Worden. Alhoewel by
fodanigc noch eenige mifilagen in defe dicht- konft gevonden worden, die men foo hoog als Zcde-fou-
ïen niet nemen , maer hacr ten beften houden moet , om dat zy in hare tyden gecnige of weinige voor-
gangers hadden , diebaer *t ys te vooren gebroken , oft' het ei op fyn fpitfte einde gefct hebben : waer-
onifc dannietallc, maer flechs eenige weinige foorten van verffen hebben by gebracht, om dacruit dc
reft

, als by de klaeu den leeu te leeren kennen.
Soo heeft Conradus Cefnerus in fyn Boek Mithridates genocmt , hindckndc van de fprakenyccn

tloogdmts gedicht , uit fyn eige koker, den nakomelingen cot ccn ftacltjen naageUtcn , handelende
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VOORREDE.
Van den aert en kracht des waren geloofs.

Hexametra ofte Heroica.

^Snt» bami fmd)tbavm Utb : unJ» giitigc {)<jr(jm

2tfivc(s} im mcnfcïicii fcftaftcc : fcin miifff 6i; tm fjt/

wnö fcin nacft fa(]cii nidicii. Sr mnttt in alkn
Dlccftffc&affcii gcmiiKii Mg giifg unD uèfgc fritrnfc^aff.

©öcbfcfn-ibfcnitfgim fcf&cc ju:fimt>cï <ï ct<}nct

©cm ^)crrcii ©oïx / uab fcriicr «(fe Mc cfirc /
iöiircf) 2iefitm ei^niïitm/ ©otx imt> mtnfd) iinfcrcii ^cmit.

Welkeren aldm naa ftyl en maat kan verbetert worden^.
©cr ()frtii6 bic fcftgfictf «rfcm ben sfaHètgcn rt^nbringf /
^nb miic6tmic6fntc§tbal;r jurficb: ©a^ <jufc tm ^cnjctt
©cö mciifcöcnfcöaf(crbiircf)mip: fciii muffe 6ct 2(hm ift7
?«öct feilt itac&faiTciifc^aft / funbcr ttJiirfet tti affeit

^ccötfcfjaffcn jtmicn t>a$«,\xt' «nb tvitrflic&c ftrunbfc^flff.
©öci) fc^rcièf cr iii(^tg ibni fctbcr i\\ i fimbci; cr «ijner
©öbf mif feilt lutijcfbienfci: gnab <if(e bic e^re /
©iircf) 3eftim éfrif^itm/ ©ö(t-menfc& ititbwiferen J^emn.

Aldus op Nederduits in defelve Vcrflen van ons overgefet.

c^/.W«' tvvare geloof Zaligheed den Chriftenen aenbrcnat

.

Dte hét maakt vruchtbaer ter Itefd : verfchafende 'e goede
In de gelo vige zkU volop want nimmer en ifi niet
Traag noch naaUtig , maer werkende krachttq^ in aUen
Oprechten finnen die deugd en daadlike vnendfchap.
O 'cSonh t fich feifgants niet toefchrjft , maer daertegen eigent

tAlU
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VOORREDE.
de eere God enfyn onverdiende genaad ^'^ >

Boor fefHm Chrififim , god - menfch , ons eentgen Hedand.

Soo Wfc een feker ^l'Tl^^^^ ^^^^^^^^t^^^,
tt^ '''''

„.Jgee„v.naerelve.yna, „o^^^^^^^

^^^^^^^^^

' Tot lof der Vriendfchaf.

Sapphica.

^cn fal
'
t voorvvaer vvel dikvvtls fan gefchkden ,

Dat f^rienden trou . end ' herte- lieve Heden ,

^Is haeren Vriendt , die hem was komen vanden

VitjAnd' re landen t

die heeft voor , dat hy weer wil verreifen ,

( : Het welk^ hun is ah een te rugge deifen

Van haerienoeqt: ) haer hert dan uit doen breken,

^ end' aldus ffreken. &c.

Welk GecUck op 'c einde vaa dit .erk in de verfcheide gedichten , 0 de .«hte maten fonder

,yi. gefteh , ende verbetert hebben , daer 't 'Ie g°etgu„ft.§e Wer^fJ
S° in fynIven Droft te Mui-

Opdiereelvke Verffen heeft den vermaerden Kiddcr. P. C. H U u r i
,

in
y .

den/en-tloofd aller HoUandfc Poëten een Key in fyn Gr.nU^ "^egelaten, aldus bcgmnende.

Sapphica.

Lof goedertiere (joden , vvaert te viere ,

T>te toen vvy weenden , kz^cht en moet verleenden

Over ons z.je \ in het bitter ftrye
'

,

Om heerfchaffje^

Toen V wereldsjaeren ^ jong en onervaren
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VOORRED E-
In boosheids liften , van geen eigen wijlen ,

Kenden de liede * dienen noch gebiede '

,

VFat het bediede. 8cc.

•

<J-cchre„«e„ h.e. ach.rindic werk verandert hebben, daerfe mede
wederom op ec„anderpU«sheefcditfchrander Hoofd infynverfcheide Gedichten by gebracht

Anapiftica.

^
Op 'f verbond vm Holland en Venetië.

f^j^r^paer vm vernuft en van krachten foo kloek^Isde Lce»vvr„ethetfvvaert, endeLeeuvv methetboek?
Welke aldus i„ oprechte Anaparften konnen geftelt worden;

Is er ,et
, wel epaert, eve vvp , eve fterk.

Sonder " ' ^'"'"'''P'"'^' ^''^

'"^^"h^Hu^flL^^^^^ ^m^"'^ Joor vertaliflgc naagevolgt den

S^ffi'"-''''-^'^^"'^' '^'"^''"'^^^'-M -voor de mannen,

o\eZZ%L 7 7 ^nrooLflaetLbooden,

ündc Abraham van der MyU hecfc i H I

»'i»r^i/r/^W/r/;^;,ingefteltmet dercnaenvrna:
een O^e oftegefang y^inhet amt in ^etrtuwigheedder

Coomt hier , myn Md ,

jiom wilt foo met handen
Coomt doet mj nu den beften %en(i

,

1>ie immer gy fout mogen.
Coomt helpt nu myne finnen^
Wilt nu te werkeieggen

Al
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VOORREDE.
e^/ aen^eftaemhetd , dte ghy hebt^

e^/ uwe lieflikheidt. dcc.

Aldus heeft ook Acn vermaerden C. Htiigens , Heerc van Zuilichcm , mceft in rymlofe regelen o-

Ycroefcc ccn goed deelvan 'c luliacns Toned-fpel T>el J^aftor fido,o^\ cindcvanryn Iccdige UirQn>,

beoinnciide aldus

F^rang ay^marill , die felve met het bitter

Van uwen naem leert bitterlik^ beminnen ,

O ^martll , veel blankkier en veelfchocner 9

^Dan V fchoone blanke heelkj^uidt ,

^JMaer doover en voorvluchtiger en feller

^an felv de doove Slangh is. dcc,

Soo vindmen ook een oud rymeloos Vries gedicht, Vervattende de Tien Geboden, achter de /7tf-

derdmtfe Jpraek-konfl van Chnfitaen Heule ^z^dt 'twclkvan lefio Hommio in 't lichl Toudc gebracht

*ya , aldus luidende.

f^an de tiaen vvird , dit fint de tiaen vvird*

Jfiahel dyn (^od , is een weer (^od.

Htm fcheltH tienia , en [jn eera

^JMet nene fraemde Goden menz^ia,

JJrahel, dyn God fi:hcltH neen bjld mal^ta ,

Fan alle de creatura , deer bida Himel fiiucht ,

fefta op der eerde fvverft , en in de wetterefvvomt,
VFant ic myne ontankje vree, al toe dafjarda ,

Sn myne tank^laenie i al toe da tienda.

Jfrahely dyn Godcs nama fcheltH naetfor fvverra >

'TS^er tot nene ydehnjfe op tjaen fonder need,

Ifrahel, dis fonnendeis fira fcheltu naet forjetta,

Diffc fyovver boeden waren in eenre taefia.

Jfrahel , era dyn Fader , en dyn tJMoeder ,

lioc da lange libbe op der eerda*
* 3 Ü06d



VOORREDE
noed dy DM ïiotrdom, hocddy van manflachta .Hoed dy van tiefta , hoed dy van falfih tiach
Hoeddy van onnetter byermge aller der tin/ena
Deer dyn neefta aegh mit mara riucht dan %,

'

Datis, van woord tot woord overcefetr.

^
Van de tien woorden ; d,t z.yn de tien woorden .
IJrael, uwe God is een vvare God ,
Hem fult gy dienen , ende fyne eere

'

tJMetgeene vreemde goden vermengen.
JJrael, nvven Godfult, gygeen beeld maken.
Van alledefi hepfilen. Me beneden den hemel vliegen
Ojteopdeaerdefvverve, en in de waterefavemmë'.
yKant ikmjn ondankyvreelC al tot het vierde(aeUd).
Ende mjn danl^belone al tot het tiende (ielid).
Ijrael, uvvs Gods naemfultgy niet verfvveren .J\och tot eenige ydelheed opnemen [onder nood.
Jjraely den Sondag te vieren fnltgy „iet verbeten.
Defe vier geboden waren in eene tafel
JJr^el

, eert uvven Fader , ende uvve \jHoeder,
Uf> datgy lange leeft of der aerden ,Hoedt u voor hoerery , hoedt u voor moordery ,Hoedt H voor diefstal, hoedt u voor valfegetHiJffe.
Hoedt u voor onnutte begeerte aller der dingen ,Daer uvve naefle meer recht toe heeft , dtn gy.

j a lyn aooa uitgegeven, daer dele vcrfTen gclefcn Worden op de
Qfiefta Thenice dc r aurata viuma ,
"PfirpHrea vefta mccrnUo kmbo ,

ccn boekjcn g' intitii.

sparfo
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VOORRED Ê.

Sparrodirofeibdlihume:iveU;

Nuovo hahito , e bellez.z.<t unica e fila:

D^oflo havea l ' »J^t^ leggtadna ,
^

zJperle , e Ie ghirUnde , e i pa»m allegru

Vedi qmnt ' arte dira , e' mperla, e «oftra

L '
hahito eletto , e mai non vtjio altroue.

£ Ie chiome hor ' avolte in perle e ' » gemme.

In Frans heeft hier van mede een profstukjen nagelaten dca vernoemden Riddct C.»/».

fjr^ ledige Htren, aldus ingeftclt , ^
Sfaj de vers ^yKeJurez*

Q J) E Horace , qui commence ,

"J^BifiS vives Ltcini ö'C. Uh% IL 19*

Sapphica.

Th vivras mieux , Licine , fi
ta barque

Trof ne s' avance, ni en hautemer,nt>

t.n evitant les violentes ondes ,

T^res dii rivage.

Stiivre U fainÜe mediocrite, c efl

7^ eftre fpthjet a file pauvrete, c efl

Fmr les Talaiz. , l" envte de U Conr , les

tJ^Cagnificenccs»

Tlus Ie pin efl haut , plns a ila craindre

* l^a rage des vents ^ U plns haute des tours

Tombe Ie plM b'^Sy la plm haute roche

Tnfe lafoudre^

Qui a Ie coeur bien prefaré ^ ne ce(fe

tfperer en calamité^ dc craindre etp.



(a) Ode.

eb) profodie.

(cj accent.

(d) Ja cadcnce,

(c) profc.

(f) quantitc.

(g) Myftere.

ny r ,

V O O R R E D E.
Trofperuc : Ie mefme fupiter qui

; 1>onne i' orage
L cpecT avec nom. Sik mal te prefe

^ henre viendra
, tl ne te prefcra plpu :

Ores U Ljre ^poUon fi touche , or

Are Je repofe,
Porte Cor^ftammem la fecoufe du fort :
Etfi^amau fortune trop arme
Enfle ta votle

, faj cjue par toj mefme

jj^ I

. ^ Th la ramaffes.

kemennrU \^ ^iV-^'^* om tc otfletten het gemeine ^ebrutk i

rekende het,ene r,,Z±(!!tA!::^^^^^^^^^ (^) de fyien , alleen ^er.
^ r i j ,

"^^^^tate Jelfs : ,

oorjaek):nae het cene ïvv Tjnnv r^i,f:„L j • , ^. u*trf jywen s alleen Tja-
het gevolg ^a„% J^iZ/7'etul'"''"'"'"'''^^^^^^^ ongebendcne JLn ZTflTlL
(ich, omdat den uo„[n-" La It '''''"^^^^^^^ Want .Jfcr „.el een.gen fchyn da ^Z
heed of kortheed, als die vfjl f ' . " fP"'''" van een andere laZ

Si Ie Tout-puifTant n'eftablitla maifon.

nit hr..,r L ^ "logend' mede niet het huis bout.
foorfeerhet Trans te verban J i

gtvanden Autheur doordefe matei 7 '
''''' "''"'»»d«l' ^"^'f' '"'^H'lfifmaken kan de meinin-

deUetflefyWevandefe Woorden paidn. "V" den toon flellende ,n ende opeen van de nae/l
fransman het vel overde oren te trelZl t,"" V ('•J"'

^<""':'"'-
'
die '«achtis is eenen geborm

Senfchap yande Latynfe gen>oonte dae^i
dat nochtans de {i^) verborgene ei-

gebrmkdefer tefaemen-voLn^e datisT
'"'^'datmeneertydste Romen vermaak heeft gefcheptin 't

mynmmingefoH'trovtrifrieL datT^'^'^J^^^ ">oejehkte maken. In'''''Sr^'J'''. datdeim,d,,lHfth;,dd,,Jifhindef,vnmdi ntHmgheidtevermZ
lien, fit.
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VOORREDE.
t r j .... ».„:„M, <,enoef te doende» natuirhken lefer van die tale, du déer hetfelvevoorge-
ken ^ Medmse, m '»f« f"/^f

^^'^ , i„ Veri>en g.fongen terporden , alfco rvel als- (h) profa.
wendde recht verfiekt. f ,^,„„,i Waer toe te ^emken ,k Aifchien r,el mMel/oude (i) maxime..
^enfe ,n ;h) de ongebonden » ''^"/"«f^^ (k) t.^y? fo^den dfoo licht gcoofdeelt ^or- (k) praftiquc.W.» ''"''flf»""'i'}'^r"j;;^^^ V,M-MdLdefetroevegeme.nth.dde n,crh (l) tluoric.

.
aen^erkensv^aerég

'"^-"J^Sn f^tyd te hMen ..n oLte tukken de regelen van defe
venoec(reqeven te hebben den aller gaujten ^eejfen , O,^ .

, ^i^^^^„i„i,„^j

kovfi\^Lo„> als dan fMcn brengen uit de verfchülen .
ende ons verre afmyfen 7" Z'^, ƒJ^^-

bekennende anders, dit ,k .n d.tjelve Gei.cht , 't >velk ,k h,er tot een freevegeftelt hehbe , « "

de, omnvleberiften Ik fotde my alleveelvan de lydf^mheed myns Icfcrs .nbeeUen ,
als.kaen een

Jndêr folijX^^^ tvet :d,e my voor MeHfonde fchuld,g maken. Dus verre Hu.gens.

A £c t lfdrvo^>r^^^^^^ iangheed en kortbecd der fylbcn voo,„ajpelik twe d.ngen ver-

eifch arde. ton va« elk^oord op fy. befondre (ylben in defe yerfien bchoorr te val en

«elyk dcfelve dooröacnsAvord uitaefproten f bybrengende , boe onaerdthk het fpudc, vallen
,
den roon

^anTwoorden te feilén^op h^r eerfte fylbe : die men „öchtan. óp ander plaatfc^

fuik een vers bequacnielik kan ycrfetten , daifc haren rechten toon behouden ,
aldus naemel.k

.

Si Ie fufftnt Dieupas avecfigftarde

Toute maifin baftit. — —
.
—

r t
Aldus eeftelt zynde, koomt de toon metd' uftrpraak öWrecn : 't Weifc vy.ove* aln, ditonfe werfc

ookmceft gevolat hebben. Tentweden, datmen ook van de Gedichten, op defe meuwe manier ge-

foeedt , gel-angen mochte maken . datfe al foo wel op vóifcn gefongen worden ,
alfmenfe m de ongebon-

de reden verfta°n kan : Waernaa wy ons ook geregclt hebben al? genoegfaem blykt m de overgefcttc

PfalmenDavids, ende andere gedichten , daer wy de fang-voifen hebbenWn geftelt. Endeaengaen-

de het Franffe Gedicht van deh Heer Huigens , hebben wy 't felvc aldus ook tot een proeve op de rechte

Jnateu gebracht.

tJMieux tu vivras , mon Licini , tx hartjue

Trop ne s' advancant , nien hante tner , tii

£« refayattt les violentes ondes

Trts durivagt.

Car cecj , des hiens medioerité ejui

cy^ime., fubjcEl n' a fa Ie panvrete efl ,

Fust Ic palais , & l4 Juptrbe cour dts

^agnifcenccs.^
^/«,
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VOORREDE.
'^Itis h fin grand efi , fins a ü ia crainte

Tour Ie grand vent ; car la flus haute des tours

Tombe fifort
has , la flus haute roche

Brtfe la foudre,

Qui a fin coeur bien frefaré , ne cejji

Qraindre tofi en frofferité beninge ,

S '

efio'mr en tout mal afres, Celuy qui

Donne l
* orage

fufiter y l ' emforte, Le mal te frejfe ^

V heure viendra , qu tl ne te frejfera flus :

Or VAfollon touche fin harf y* ores fin

jirc fi refofi.

Torte confamment la ficoujje toute ^

St 'jamaisft fortune bien amie

€nfle tes voLes , qu^filon taforce

Les tu ramajfis,

Ende aldus in Neder-duits op defclvc vcrffcn.

'Rufiiger fal zj^n Licin , uvv bedryven ,

Soo gy Hvv fihutt niet te ver of de dteft brengt ,

T^ch te feer hengelt om en aen de vlotte

Kante des oevers,

tyi/Catigheed flaat hout, *^Dtè er aengevvent is

2\loit bevreefi is voor de verachtearmoede

Verre'^an d afgonft, wrok en harde trots der

Grote faleiferu,

D* hoge fjn word meefl oo het hardft gefchuddelt

Van de wind : menfiet d over-hoge ffitfin

Storten of't laagft neer, in het gebergt jlaat

Fellere bUxem.
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l7uc djd uirip%d' , U^' er op defelve

rT 'nM. fvne matenco voeten öp de rechft

AU. v.d.ea inde F.anffe
f-^ ^-/-^ll^^^^^^^^^^^

jy^-c lof van

Griexc en Latynlc nian.ct naalangheed S. kor«
^^^^^^^^^^ ^ aldus fy« acnvang ncmeivdc.

d' h:ftou der vogelen, van PKrr.W.» in
l^p^^^l^^^.^^

tJ^ersM,ncdeto^,dechantcrHnvcrs,

l^on cncortreceu. U 'Viux racontcr

%7toy ,PiirrcBclon,cetlHur,ce
grar,dhenr,

QU en ton doüe labeur Ie doüe Frar,iots,

QUcn ton doüe labenr lefmple Fran^ots

Hf^pit continmllement reUjant

Ta fecmde lecon. &c. v.raeWkeecdichtcnindeHoog-cn-ncder-duitfe ,

Soo fchryft ook de wclbelefeoc .
"^^^

'f^^tSnier gcfc^^^^

n^. C.kife ofteFranffe fpraak naade Gnexe cn L atynle nun &
,^ licht gekomen zyn :)/.*• K./»-

Soo fchryft ook de wclbekiene ™. "'^.''^Ur g^^hreven ,
gel.en en geieic^^^^

ende Cek.feofteFranffe fpraak naade Gtiexe en L a
ynfe

m^^^^^ licht gekomen zya : )
l'^-^-^"'

ook eenioe van dat flag gemaakt heeft ( : , die miffchien noch nie
^^^,^„rf„
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VOORREDE.
Germanica, Belpca, Celtics confcrifta Imgua

, Gmnm Latinumque i»mmms qim ibRM„uid ^IL.quandcllac ,n genere tentavtm», , V,r»mf»uco, ,mn,m hufcnb,»d, moJ^imuJres nZcr^nr n^r
is: Alle naurn hebben tesen«,oord,i een mc„der groot behagen, om hare Ged.chtenof rym inMnW.n, [yen letten met opdetoonen , .h

. ««« vekr oordeel , de Hebreen doen , noch opd!dgheede„krt'.
heedderfylbcn. Msde Gr.eken en Latynen, maer hienn beneerjl.gen fy J^ch ^eejl /d.,fi ,Lr opVeZde mogen rymen. Wy hebben xpeleen.ge hoog-en- „eder-duitfi , medicelt.fegMchtengefien opL cZ'-xeenL.t,nfe man.er gefehreven

,
j„a^y filfs hebben voor defin hterin ookLLgedaJ nocht/ns ïeef,aeje mamer van dichten wetntgnaevolgers, i>

y
f*y<^rjn^m mejt

Waciuit aan kkcfblykcl,kafienemcn is/dat foodanige Poëten om in vcrfcheide talen fulkc proefituk

dacn hebben
.
om daer mede den ouden ende rechten weg der poèfy beLnt te maïen , d.cn men blhoSr

™ t
'

3 l^Zv^l F^f''' ''y'^^-t^,°"''^
Gr.cxeenLWnre Poécen onbckcnc ea

irjfn;.
'^'7

'
'y~fc alsnudoorgaensgebrmkhk, ma vinden is, ende ook teoenwoor.

cei/w' 'T frTr g^'f"'^f.^«V"="
^""'>''" ^r,utteU..^^kl,ppel-vera.n gehSuden ea

«Td^e^^f.^^Si'"''^"'''''"-^^^

St Troja fatü ali(j»id reflare futatis

.

Qstot coelfim ftelloi , tot habettm 'Bfima puelias.

Iffi ego Itbromm video deliüa mtomm-,.
Qtt&rehant fiavos fernemui omnefaves. ücc.

tyd?'nSot1:r,tletb"rt '^fT,'
g-'^ g-eeft.Wettemin

. als hy lich fon,;

üiSaeTsatyr r ^^^^^^ heeft hy daeiovcr het oordeel eo de befcliimpïnge van FerfiL moeten

-M-^ vermak.» ^.W,,., opnae„ i. fy„ roette ofte Ge.

AiZ" ^f"^ n ?t "^'^^^^'^ ' Soude men wcJ willen acioyen , dat die hare Ge

i^ri"'3" rf' t Clmae„en!uervolgendealmede?y^^^

tóvitel IXtfl '

'
'^'t

" ^"''^y "o^h »« hebben konnen

It iJT:
'""^^/^'^Ivs te beg.ype„y.oor ommogelik houdende . daervan geoordeelt , dat de «recned.eüd.fuk u>lde «rbogen, .neen diepen kolk fprong, om daerflechs een^pot-fcherf u.ttehk All

ZhtZcltZnf"'' '
Dfcht-meifter heeft vL 't rym n iet g^^^^^Ij^fc lyne Plalmen doorgaefls HUwyfe.,. Menlefe defeke door en door , men fal'er niet meer rvms" T.«ie„, a]sr„oftaert.„eeadrmvc. Ende om hiervan den wyfgerigen Lefer een proefstuk te>7en!

(öo Iaat
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Trtmetra, anders genaemt oenarta.

Waervan de verffen en voeten aldus moeten afgedeih worden.

^ P S A L M. I.

AkXxtx haïfch I afcher lo |halach| baatfath |
refchaïm I

th ph foUbhetho
I

ratho|jebgei)omam| ve a|elah.
|

Vehïjah / laëts; fchUl \
al pall g^. ma |

,tm afcherj

Pirio iitt.n (batte 1
vehale hu lo

|

jibbol
|

VechdafcherI jaafeljatm ach. '^'^ haJ -rch^^

Ki im 1
cammot 1 afcher thid dephennu \

ruach. Al ken
/

Loj^lUu rckhaïm (bamaufch 'path vechar
)
tain^j

BaadWh Itfaddi kim. Ki
[

jode .

a Je hovah

,

Derech.tladdilkim
vad.derech/refchaimltobhcdh./

n^n' l'hovah: Wiens uufpraak noch
"'^^/^"".tV^llt e^loók kortere a ^aerdoormea

Job, Salomo, Ar.th,lnem^ '^i^ZÏdfStoSr^^ &<=^^=''

ook ae Maforeten kan.uefpcuren, ofseoökaltyadc be^^^^^^^^^

kbre.fc punkccu en tooncn

ben, daermendanfonnydswel Bibcl geïielt zyn , Siet Voffium

wel vyfhonaert jaren naa Chnft. geboort eerftsevonae^endewaen g j

deart.Cram.Ub. 1. Cfl/-. XXXI. •

M^er de «efie ous 'inde ttemeinc talen van Euro-

Toch defe tael en verflen gacnbovea vecler
^^S'^ f^^io, ommogell niet en .yn oelykfe wel

pa fondcrrym ïyn naagelaten . wyfen daetbentffens «O > ^^J^^ '

enteren, datte licht-

van't tx^eelte d/el der S.cluers voor delln xyn gcWen S^^^'^^nVcS^
vlocyende zyn . als de welke van lich felfsfomtyas mt de penn,

"«^
^;';Vn dir tn de^Neder-duttle

eelvk 't voor iet acnmerkelix wel mag gelioudctt .
,

t ^-^^ ^teert fv ook onbedacht

Ueurenof Schr.vcrsvn,d datgelyVc.J.pfc,. "7/Xi "
dTI b*^^^^^

-""'^"^
gepoët,fcerthebben. Van hoedan.ge ftoffe de

"^X,^^\^'™§ifH j^^^ ^'''^

«ttigj xertoninge van allerhande foortcn van verllei>ƒle«» mt oen «. tH/^S^J
^^^^
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Matt.IV. II.

Op. XII. 25.

Cap.XIII. 5.

V. S4.

XVIII. 5.

XX. 10.

XXII. 20.

V. 24.

V. 27.

XXVI. 69.

V. 70.

XXVII. 17.

Matt. VI. <r.

XVII. 7.

Cap.II. 18.

VI. 25.

yil. 5).

VOORREDE.
"1e7foott h^^^^^^^^

totvcrwondcringe dergcnci, diefulxnoit fottdcn gedacht

Hexametra.

Jacohum den Soon Zebedéi^ ende Joanncm^
Synen broeder in het fchif»

Indien il^door den qeeji (Jods die Duivelen uitwerf.
End! een ander decL vtelopfteenachtige pUetfen

,

het met veelaerde en hadde, — —
Van vvaer komt defen die wysheidt ende de klachten?
gaat henen ende beflraft hem'tf^Jfchen u, ende hen allen^.

*Die wy den lafl des daegs ende de hitte gedragen

End hj feide tot haer : wiens is dit beeldt en het opfchrift ,^

Indten yemand {terft\ geen kinderen hebbende , foo fit
Syn broeder dejjelven vvyf trouwen^, — —
"^en laetflen nae allen is ook^ die vrouwe geftorven^.
Seggende, gy vvaert ook^met Jeju den galdeer,
tJMaer hy lochende het voor allen , feggende : Ickjn
Weet niet y wat gy fegt,
9y^ls fj dan vergadert waren , fdde Tilattu.

Pentametra.

gy , wanneer gy bidt, gaet in u hinne-k^mcré
En Jejüsffy haer Romende raektefe aen^.

Jambica Dimetra.

^klag^ geween i en veel gekerm^.
Zyt niet befirgt voor uvv leveru*
VFiftt menfche ifer ond^r h f

Jly wierp
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VOORRED E:
^^^^

jFfy wierp de bofe geeften mt.
^ . XV. x8.

OvroHVve ,
groot is nvv geloov . XXVIII.

•J^y gegs'^^^ ^^^^ macht

In hemel end of aerden^.

Jambica Trimetra. Mat.V.«.t7«

Gy hebt ^ehoort dat tot den ouden is gefcgt. XII

sL myne moeder, ende mjne broeders. ^XI.ii.

VFert opaeheven, ende inde ^ee geworpen..

meerder voorbrengen. - Matt.V. 30-

£nde in dien nvve rehter-

Hand a eraert , hofitfe af.
"

v. 39>

_ _ \— — rr/(? f*

op de rehter vvange jlaat ,

Keert hem* ook^de a?idre toe. VI.

_ Salomon in

Alle fyne hecrlighetdt

jsjiet en is bekleedt gevveeït.

'Die Mojes geboden heeft ^^^^
Haer tct een getmgemffe.

Ende fefi^ veele Jcharen 32..

Siende rondom hem , bevaU

Snde fypiitgaende voerefu

Heenen m de k^dde fvvynen.*

Ende fiet de geheele kudde

Svvynen (lortte van de fteilp af

Jn de l^e enfiorven (alle)
f;^



IX. Al,

XVI I. 5.

xXi. i«.

Mat. X. I.

XII. 23.

XV. 4.

XVIil. ler.i^g.

X. 35.

XI. 7.

V. 27.

XVII. 22.

XIX. i8.

II. 17.

III. 15.

XXIII. 7.

XXV. 16.

20.

VOORREDE.
£n de vrouwe vvicrdt gefont

Van defelve uire af,

Myn geliefde Soone , in den

Welden il^myn welbehagen
Hehbe , hoort herru. — —
Ende gaende tgt den eerden

Setde , Soone
, gaet henen , werj^t,

Phaleucia.

Sj/n twaelf Difcipelen tot hem geroepen^.

End! h^ rotende lemmet enJal hy niet

Vitblfiffchen^. — — —
Sert uwen Vader , ende moeder 5 ende &c.
Weeft langmoedtg over mj , ende ik^fal &C.

Sapphica*

Ende die dochter tegen haere moeder.

Van de wintgim ende weder beweegt wortf
Alle dtngen zjyn my overgegeven^.

Soone des menfchen fal overgelevert

VVorden in d handen. — —
Mij gevolgt :ii,yt in de wedergeboorte^

Alcaica.

Vervult geworden V geene gefproken is.

Aldm hetaemt ons alle gerechtigheit.

Ook^de begroetingen op de merkteru.

Ende wan andere vjftalenten ,

'Bracht tot hem andere vyftalenten^*
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V 0 0 R R E D E*

AJonia, een reft by malkander f

Petrus begon Hem te beflrafferiy XVI. %%.

Segge-nde-i Beere ^

Zyt H genadig ,

Dtt faLt^ geenfms

(Heere) gefchfederu-

Defe verfTen, en noch veele andere meer worden alleen by deneenigen EuangeKft Matth^M ge-

vonden. Indien menfe de gaatfc Bibel door wilde opfleuren ,
wat foum er al by mennigce opdoen f

Schoon dan dcfelveveelen? die hier nok op verdacht zyn geweeft ,
rc er vreemd fhllen voorkomen j foo

ift nochtans te meer verwonderenswaerdig, dat diergelyke ook in het oorfproiiklike woord Gods felfs,

in den GnexenTextdoorgacns mede gevonden worden, waer van defe den nieus-gicrioen Lefcrvoor

«Cö proev' uit de Euangelükn konnen dienen. '

Hexamerra,

Kct/ TT/^êLiopTtóJ/ T« 'KoyM a.uT(^v.

'Ét OJ6 Ttf yJtTfJLÜ T»T« MJ/ W (ècKTlXeiOt.

Matté UI* i}<

V.33.

XII. 4.

Luc. X. 14. it.

XXI. 1 8.

Joan. VI. 5^*

xni.

V. 16.

XVI. i8.

XVII. 10.

XVUI. 3(f.

XIX. 3i?.

"Pèntametra.
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XII. 14.

V. 4^^»

tuc. XIV. 30.

Luc. XIII. 6.

Mat. Vil. 7.

Mat. X. 41,

Luc. Xyilï. 41.

Matt. XXI. 5». 15

XXIV. 51.

Mare. II. j;.

Joan. Vt 54r
luc. ir. 4.

Mare. 'IV. 1^
tuc. ^1/3,

Mat. XljV*.

V O O R R E D E.

T« Ketd^aets-fJtS Cü' •—

B^ig-tv )i}iv(rQV Kuiarciet avctj , ou

;

Jambka ^imetra 0- ^mcr.

Ti (To/ ^gA«? TTo/jJcTtó Anacreons eige Ver?,

Kct/ ATTOiy-iy^ét rag uyyiXas.

Ti lü;ii7r6)Te§oj'

;

noAiJ/ Actfi)<P,

rir/^ xotXeiTctf BéÖAeg/z.

T/? '^I' «t©- , 0$ AofcXf/

l^?ict6'(pti/üLtcig ; Ti; cPvvctTetj (frc.

Jambica Trimetra.

Trochaica "Dimetra.



V O O R R

Oi yag IttS ej^ov ivTViV.

Trochaicum Trimetrnntj»

EtTJrep AVToli, T8T0 vfJLOLg CitAvJ'aXi'C^H ;

^donU hy malkander.

Luc. XIII. 2.

É D E-
Mare. IX. 44. 4^-

XII. 15.

joan. VI. él.

Oi TctX/XotiOi

Ontallikc foude men konnen bybrengcn , indien men de andere Schriften des Nicu"wen teftaments

^x^ilde doorfoeken: niet alleen in den Griexen Grond-text , cndcde Neder-duitfe Overfettinge , maer

ook in de Latynfche, Italiaenfe , Franffc ,
Spaenfe , Engelfe ende andere vertalmgen, de gantfc Bi-

bel door. Maer defe fullen ons tot een toon -ftuk voor defc reife genoeg zyn, om dacrmede bekent te

maken , dat de rym-lofc gedichten aldus vloeyende,even foo wel in de gemeinc talen als in de Griexc en

iatynfe praktikabcl zyn , ende daerom in 'c werk behoren geftclt te worden.

Waeruit nochtans d' oprechte PoèTy voor een flechte of lichte konft niet mag gekeiirt worden , die van

fich felfs in de penne foude vliegen , ende foo los wederom daeruit ftorten , als of er weinig moeite aen

vaft ware. Want alhoowcl de H* Euangeliften ende haerc Ovcrfetters eenigc Verflen hier en daerlatcri

onderlopen ; foo is het felve nochtans niet voordachtclik > maer by gevalle gefchiet
: daeruit dan niet af-

tenemen is, dat fy in de Dicht konft foudcn zyn geoefFent geweeft , ende (ich dacrdoor als uitmuntende

Dicht- meifters hebben willen vertonen. Niet meer als Cuero , wanneer hy een geheel Latyns Vtftichon y

ofte dubbel- vers onvcrdachtelik onder fyn ongcbondc redenen gcmengt heeft , Lih, III. de Oratore :

zAc rnihi quidem veteres illi ma]HS quiddam animo

Complexi , phu mnlto etiam vidiffe videntur ,

Quam qmntum noflrortim ingcniorum acies

Jntueripoteft. Die daerom wel voor een uitftekend Rcdenaer, maer niet Voor een treflik Pocct if

gehoudeii. Alfoo ook indien defe onfe Poèfy recht fal gcflepcn ïyn > ende op behoorlike manier naadc

Griexecn Latynfe maten op Ncder-duits ingeftelt, de duirfacmheed fal halen : foo iffe alfoo fwaertc

ocffcocn ais ccnc vau beiden , jaa noch vele fwacrdcr cii moe jelikker , foo lang fy in hacre behoorlike for-

^ifif-T^ 2, meen

Luc. XIX. 34. 35-
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meen order noch nietgeveftigt en is. Als blykt uit de eer fte Latynfe Poëten, r;/»/^^, -.^;f^/r<,«,v«, Cecili-
Hi.Accius. 1' /ir(;«vi«i,cn andere, door welke ly wel een racuwbeginfel, maer door de c^eÜadiPe^ocfFc
ninge, cndc neerftigheed der n,aavolgers haerc ryphced en volkomcnhecd allecnskcnsliecft bekomen

'Ten is dan fekcrUk foo ccn geringe fake niet, als fommioc haer wel fouden laten voorlhen, fJlx
cerftinNeder-duitsaentcgaen: daerin, foo lange als Nederland fyn eigefprake toekent heeft, defe Ge-
dichten ongehoort en onbruiklik gewcei't zyn : hebbende niemand voor delen inTulke formcn Vc dichten
(ichgeocfFcnt, nocheenig yoorlchrift nagelaten, gelyk wy nu tegenwoordig doen. Wacrom het ons
ook dies te fwaerder gevallen is , om de gronden en regelen defer Poëfy vail te ftel|en. Men horc hier-
over oordeelen en brallen den vcrmaerden Latynfen Pocet }joratium

, tocnhyookde eerftcaeweeit
was , die ecnige Griexc formen op de L^tynle Dicht- konft gebracht liadde ; fchoon hy alrcedfanderc
treflike Poëten voor hem , cade de voortreflikfte nelïens hem , i\s Variu7n

^ Virgiltum, Volhonem , O-
vtdium , &c. in lyn tyd gehad heeft , die l y eeniglitis medekondc volgen in 't eerrte inftellen van fyn O-
den . ofte Lyrifc Gefangen , daern. hem de Latynfe fpraak al foo wel (yn moederlikke tael was , als ons
nudeNcdcr duitfeis. Aldus laat hy dan fyn faem de gantfe wereld door galmen , als hy ecnige yerlTcn
rwfyq nieuwe cryindige ten voorlchyn gebracht hadde

, ode uit, Itb. IlL Carminum,

Afclcpiadca.

Sxegl monumentum Ate ferennim ,

RegalicjHe [itH ^jramidum altmSy

Q^od nan imher edax , non aquilo impotens

Bojfit diruere , atit innumerabiUs

Anuornm ferics , fuga temporum.
JSIon omnis moriar , multaque pars mei
Vitahit Ltkitinam, Vfque ego poftera

Crefcam laude recem, dum Capttolium

Scandet cum tacita virgine Pontifex^

Diear , qua violens obHrepit Aufidpis ,

T^t qua pauper aqUA Daunus , agreïiium

^egnator populorum , ex humtli potens

Prmceps zy£olitijn carmen adhalos

Deduxijfc modos. Sumefuperbiam
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V O O R R E P
Qmfttam meritis , & mihi Delphica

l^anrocinge comam ^JHelpomene valens.

Dat is : op defelve verlTen overgefet

"Kheby een vverkna voleindt, dtiirigerals metaU

jils d ' hoog - fpitfige toorns hoger en heerüker ,

* Tv velJ^geen vvolke - nat , ofby(iere morde - vvmd

Kan verpletteren , of' t lopende jaer - getal

"Noch die vlfichti^e tyd wet t te veranderen.

'

Kfterfnictgantfiiik. en t meesi
e
gedeelte van

tJHy blyft verre van het d:n[lere dode - dal.

Ihernamaels ben ik^ook^lojfeuk^alle-'tjd,

Soo lang als den Over- pncHer om offeren

^JMetfyn (Itlle Bagyn naa ' t CapttoU treedt.

Vermaert Tjfnfaltkj^enn^achtige wateren.

Alfoo trefeltl^ als by de geringere

:

Ookfelfs by Koningen /' aerde beheerfchende :

Vy^ant ikjvan nedrigen Fiaat nu de eerfteben,

Als een Prince , met een krachtige mogenheed ,

Welkjoet Cyriexe Gedicht op de Latynje maat

Kofjftryk^ hebbe gebracht, (junfttge Sangelin >

7<[eemt dan vaerdelik^acn myneverheerhkt^^*

'Door verdienfle behaelt , ende bewtndt dit hooft

'l^ndom blyde met een cierlike Lame-kx^^^*

Niet dat Ik my ofmyac Gedichten by fuik een Hoogberoemden en bondigen Poèct wfl

wacrmede ikop ecnen dL niet eens te noemen ben : Maer om daermedc te doen blyken
,
dat er aimcci:

aen vall is , als de gemeine man in Griex en Latyn onervaren fal konnen begrypcn of o^^^ee en. wa

<?mookdenfelveiiPoèct,foodanigc, als dacr toe onbequacm ,
docutvyfen, Ode L lti?.Hi, ^^rm-

j^^jjc j
Alcaica.
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VOORREDE.
Akaica.

Odi frofanum vnlgtii c$- arcci> ;

Favete Itnguisx
(^
'arminanonfrius

^udtta y t^i,HfarHm Jacerdos

FtrginibHs^ fHeri[que canto.

Dat is : op dcfelve maten.

Jck^ haat "tgemein voll^, \vvyfefe gantjltl^ af\
VFeeft tochgeruft: Want nieuwe gedichtfelen

l^emaels gehoor

t

, ikjifige voor de

"jofferen ende de Jongelingen^,

Dat wy nu de Gricxe enLatynfe Poèfy een tydhng ter zyde fctten , endeons rotde Neer- duit fe be-
geven, daervan is den drifcigen inval en vertoningc vin dcfe ontrymde verllen niet alleen de oorG.ik inaer
ook de eerbiediglieed , die wy onfc moederlikke tael in defen tocdraocn, om defelve dies te Iicerliker
luerm uitrcbreiden

,
cn te verhogen ; aengefien wy alfoo grote foec-vloejendhecd , bondioheed man

likheed
,
en bequaemlieed

, om alle dingen volgens den rechten lin uitteJriikkcn , in hacr b^fpeurcn alsm eenige van de Europifc fprakcn, jaa noch wel meer en uitmunterdcr trefiikheed daerin bemerken
'

als
in ecnigc derfelver. Ikdcrf het noch niet wel wagen , ik foufe anders boven de Griexe en Latynfe verhef-
fen, ohetcn mmftehaer gelykftcUen

, gelyk fommige geleerde en ervarene liefiiebbers derfelver als
Goropitts Becanus

,
endc abrahamf^s Mylttis alberceds voor my aedaen hebben : wacrby noch in' t bc

fonder aentemcrken ftaat
,
dat de Duitfe tael onder alle die Europife fprakcn altyd de fuiverftc is aebleven

met tegcnftaende alle talen t' eiker eeuwe merklike veranderingen plegen uittcftaen. Want de ftaliaenfc

'

Franffe, Spacnfe, Portugyfe &c. zynmaer afsetfels van de Latynfe, met vreemder natiën fpraken
'

diefe voor en naa ovcrheerfcht hebben
, gcmengelt. De Deenfe , Sweedfe, Norweegfe, Finlandfe zvn teell

fels vande Duitfe, ook door langduin^heed der tydfeer verandert en bedorven. 'T Enacls word vaa
velen gehouden voor een fchuim der fpra^en , hoewel 't oud Saxcns ofte Duits is , door het Normans ver-
baftcrt. Maer de Duitfe tael is m onoverrcklikc eeuwen herwaerts by naa een en defelve ocbleven , fon-
der pte vcrandermg

,
zyndc al voorde Griexe en Latynfe lange tyden in fleur gewee^, endevandc

Gothen
,
Getcn

, Scyten, Cimbrcn
, Thracicrs , Trojaners , Celten, Franken ofte FranfTen in voor-

tyden gefproken en geoefFent
,
gelyk het felve Abraham -van der Myle inlingua Belgica Cap XX ,endede volgende Caputeln met redenen niette verwerpen, aenwyft ende beveiligt: waer henen wv

den lecriuchtigen Lefer fullen wyfen, cnde voor de gene, dien dit bock mochtc onbekende ofniet wel te bc-'

komen
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VOORREDE.
fc^fnenzvn. heblwa wy d»eiuitecni§e proeven tot hater vergenoegioge willen roor ogen fteUen, va»

onfctegTnwootdigefpriak alfoo veel met verfchelende.
„

HET GEBED DES HEEREN
Is aldus gevondenin'tjaer 87o.inHoog -ddts.

Litic. X /. a. j. 4-

ivttto ^cfcecie tiuröo, dfoom l)im«f<.

Den VIII. PSALM in oud Neerduits.

Beere , on[e Heere , hoe vvonderlikis dyn name over al eermke. Vf^mt dynegroet-

dadifrhett is verheven boven die hemele.
j j r i j

^
Du heb fte volr^aakt dyn lofvvtten monde der jonge kinderen , ende derfakender ,

om

diner vtandenvvme, of dat dn verderven vvoudes den viandende den wreker.

FFant tk^falfien dtne hemele, endede vverke dinre vingeren ,
die mme ende Jter-

ren , dte du qanaket heves, n r 111
VFat tfde menfche, datdn fynre gedachtig bi^te , ofdes menfchen foen ,

dat dn hem

vandes ^ ,
/

een luttelhcveïïtihemgeminret heneden den Engelen : mt glonen ende mtt eeren

hebfift hem gecroent.

^nde heb(t hem gefet boven de werkten dynre handen* &C.

DECHARTRE VAN BRAB AND. A°. 1312.

Om'tgemeinprofyt, nutfchap ende orhore ^ ende fjiligheit vanM onfe landen en funderlinge ,
om d6

^Hnftigheit, ende getrouwen dienft , die onfe landen altoos hebhengedaenonfen voorderen ende ons 8lc.

Vat Wit noch om oir i noch nacomelingen , nemmermcer binnm onfen lande , noch fettinge noch bede

^ nemefp

4.

4-

5.

6.
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2.

3.

VOORREDE;
nemn en feilen y ten fy óW occafte van ridderfchap , van huwehken , ochtvaH^evangenlpe: effdedajtnoch alfoo , dat nierrten van onfe landen ende lieden daermet gequerjl ofverladen fy.

Voort feilen wy fetten en houden aüe onfe landen te mte ende te Vonntfie : ende alle onfe lieden rvL^^^
arme vonmjje doen.

'* D'*fe<f»

Item
, houden alleonfe vrye fleden in haer recht ende vriheden , dtefy herbracht hebben.

Omtrent defe tyd hebben de Hollander? iulk een Duits gehad, als volgt
, genomen uit dc Holland!^

Rym-Chronyk , van Merula bygebracht in 't Tyd-trefoor op 't jacr 1 27 j.

Van de inflellinge der VII. Keur-Vorften,

In 'tjaer onfes Heeren dnjfend en drie
.

Sterf. Keyfer Otte , ende z.ider me
Sone vvert daerop Keyfer geboren >

Htne vvert daer toe vercoren.

VViim defe drie Otten erfden *t r^l^

,

So dat het ginck^erveUke

Van den Vader tot den Sone ,

Sonder alleene dat die gone

Te Tarnen voer^ enten dan vviede
De l^aus felve , ende benedtede. ^
^SHaer na dien dat Otte was doot

»

De %oomfe Keyfer wederboot*
€ntie Heeren vdn den Rike
Ende coren gemeenlike

Seven Princen , die \iefen fiude ,

Die vvaerdich waren , wie fo fi wonde $

Die [oude IR^omfche Keifer weferu.

2<Ih zjyn feven Heeren te defen

JH Eerft-^tfchoppen, IV Leke Heeren,

Die men hier by namen mag leeren.

Van tAlmangen de Cancelterp
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VOORREDE*
Bic van jUajenchen ü een alhier,

^mievan Triere ts eene vm allen,

Die is Cancelier van gallen^.

Bntie van 01'" "^^^
'""'f''

Die Cancelier heet van Itale.

m x.jn lllgdeerde Heeren ,

<I>ievkr lekevvtlicH keren,

Vaer pleegt d,e een aftex.yne

De 'Pales r^ave van den Ktne.

<D.e ü DrHjjate des ^ken gênant

:

Dte ander is van Sajfen land

IHe Bertoge, diedesgehks

Dat fvvaertdr^xccht vinden 'Bés-

De derde Siaets niet ave

y^n -Brandenburg de JMarcgrave ,

Dat isdes Riken Camerbn';

De vierde , dat is ware dtnc .

Dat is de Comnck^.van'Behem ,

Schmk' des 'Rlke noemt men hem.

Defcn VU -was die eere groot

Gegeven nae's derden Otten dovt.

Dat hy Keyferfonde vvefen ,

D^egekoreri ware na defen.
^ d„,tk^ndc die maer matelik

X)U ..elke proeven aaneen
VS=Uk.djc fynl^rto^^^

. hlftoricn ervaren is , lichtclik kan bemerKcn ,
"

. ^ ,

ijj.Vate dan fecr ondankbaer
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, X. R E D E.
bondcne maten als ongebonaenc re<leneii kan verheerlilr^n «; , u li.
volkeren om haere g?boort-talen m defe konft Ie ve" .^^^^^^^^ "'f g'-^^Mc uitl,ee„,r,
Jnigen ook mochten gelefen en nagevoletVoraen Waér r, r

^^"^ ''^
'

''^""^ van„S/
roemwaerd.g en onftlrflik gemaakt hebir

^'""^""^
^"«'V ^efelve maer ook Cr fSft

Itahen heeft hier in cerft voort-cebracht feer <rauw<.
dereheeftfeer u.tgefteken Fr.».,/L pZrcï/ ZFot^^^^^ ^"«^"^«^n- Bovenan
geleerdheed vele tot verwondcri„i,4 toe i„ 'c Utvn «efX ^

' door fyn „"
otr"«reere daerenboven noch heeft Uaelt al' of^'^i^e^^aï^^^"«Us vanFUrincenm andere talen wel ervaren Wfr k

^-ityn hadde gehouden. Soo oofc
Pausfelfs derven aentaften

, waennede hy bT de^nl L?',, l'^i'acnUc Gcd.chrcn dï
groteeere heeft ingcleit. P»to«L,LeL h nT H

^"^'^'<= ""'«eemlè vo ke
fènt, maerisookmde ltaluenfe fecr niZtf >" dc Grieïe en Latynfe IWvT'

p

tynfe l'oéïy foo voortreflilc o" cht .v^ dt' dl! K

v

'""^h' ^^''''Sa»Jzanu If:Tt
Vers of regel tot lof van haer^e ad ZJ^ak']ilZt^'"^^^^^^geworden heeft gelykewel ook mojen ton n .

-^^^^^^
."Ju heeft mtgegeven. DeverfTenhcmfoorykl.kbelooL^

wae"e„'^^^^^^^
fy" cgen tael fy„ Ar-

^/rf^^^r ^^r^4«> F,„cta;» 1^cpt„„^ in /

J-S^ncmtht Tarpejas, quamumvis fHpiter. arces

jU^''T''''''"?]^f'"' '^ri,m afpice utrme;Mam bamtms dtcesvhnhc poJkiffi 'Deos.

Dat is
:
in defclve verlTcn aldus övergefet

ool^r^Udcn inb,.ere k^rcn
"

rarpejer rots, cn ^urüfe vafic floten:

%!:thff'^'''ri
"^^^'^^^ ^^^^
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V O Oi R Rr E D E.r

«rft waelfiaéfen fich in de Griexe tael geoefFent hebbende . heeft de Fr^nffc dier door haeren

lü ftfr aenXcht ende veele navolgers in dt? Poëfy bekomen ^.aeromhy yan fynen Komng met

«n rykelnlomfte jaal.k. is rerlicn geworden , als hy der iConmgl*e borft dit vers van Qv,é,*s en dier,

gciyke hadde ingeprent, /(i. ///.«^e-J'-f'-

Cura ducum fucrant olim regnmqae Toéu

,

Tr&miaqHe antiqui mama tnlere chori.

SanSlai^fte majeflas, & erat venerabds nomen

fattbtis, & UrgA fti>e dahantUr ofes.

Dat is:

'Der Koningen forg en der Forfien voor de Toeten ,

Ryl^tkjynde beloont , groot vvas tn oude dagen-'-

Heilig hun ontfag vvaer, "haer nae-n hoog-vvaerdig in tere ,

^en deild' aenhaer Hit mtldegefchenke gratig-

InfSely.. Ulufliu. ^.rtfs inde Latynfc tael feer ervaren geweeft
,' ^^^^^f.".„t^Xtfso^o

dit fave pad mgctrcdé endè de Franffe tael door fyn Gedichte., overvloedehk
««'"^.^^^^f^^Xi.,^

keftmenruet alleen de Griexe en Latynle , macr ook de Franffe Gedichtenen
f^^^^^^'l^^l^l^^^

J5.«. Wat:Cto.«* M^roMn vreemde fpraken geweten heeft '7 '

"^^^^^^^^^

ker , dat hy foo mal n.et geweeft en is , als hy hem by wylen dede aenllellen toen hy een g°="ee der

Pfalmen dIvuIs inde Franffe dicht-maat heeft overgetet dierwelker

Gcmeinten ook tegenwoordig noch volgen. Soo hebben ook vele Spaenfe en E"?="«.7«=" '

j
lang fouden vallen , om hier fe verhaelen , om datfc inde Griexe en Laty nfe tael en dicht- kon": vor re -

lik geweeft lyn, daerom hacr eige talen niet vergeten te fmveren en op te pronken , waerdoor menni-

ge eer onvercretenhced geraakt zya.
. r i u n. i 4« «^l- m'^r

SoLiden wydaualcy.fonfeavlycenarbcidaendeGriexe ende Romeinfetad hefteden ,
e^^e ook niet

mede bcfiazyn. om dieOxaakte vcreeren, die ons de Natuir ende onfc Ouders geleert l^^bbea loo

foudcn wyliergcns meer vreemdelingen en ondankbare gaften zyn als in ons eigen Vaderland, ^^at ons

dan.almedeonfe beft hierin doen naa behoren, ende andere natiën met nagevende, onlc IpraalC, dieic

alle bykai^ ovei^trcft , haer te trots uitbreiden , ende naa haren klank alomme doen luilteren i
wei^

cene vandegrootfteen acngenaemfte dlenftcn fal zyn , die >vy onfe beve Vaderland en loetc "^^cder-taci

fconnen 'aendoen, gclyk alreeds in rym- gedichten gedaen hebben veele geleerde mannen
,
als i

Uwnïii^ Heer van S. Aldcpondc, P. C. HoM, Droft van Muidcn, Confimtyn Hutgens ,
ticer van

° * * * 2,
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V OOR R EDE.
Zuilfchem, Ridder 7««i^^^^^

R,^i^,y,,jl
dehFr^m.fcus iVf^«»»<<«.en anderc.-hoewel fy defcn weg v.n ons nu acngewefcn.noch niet inaeafenwaerop fy anderlnts met volle fprongen hadden konnen rennen, en noch foudcn doen konnen^de^S^nochin t leven zyn:d>enwy ooknict nvylRlen dit onfc werk fd behagen, ende aenleidinee aevfn d,fe Poefy naa de oude en rechte nuten .ngeftclt, v^n l^mdu, ci Parnali.fs op de Gelderfe holoL en in deHollandfe dalen te brengen

,
om defclve aldus door alle de Neder- landfe Provmcien voc^t t" f teen

-

veTeitl Slot Sytnf " --'"^-'^'S- I|^?-genaedige hoede ik mynen^
Elk een tendienftc

,

^ O N R A D U S G O D D ^ U S.
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FOL. I

TONEEL
Der

OUDE WERELD
Waerin de aller-bcfaemfte Menfchen , van den eerften

Adam af tot op den Twcden, met alle de Voor-ouders

J E S U C H R 1 S T 1 op 't plein gebracht,

j ende in nieuwe en ongehoorde Gedichten

Vüorgefteic worden.

INLEIDING,
K^en den goedgwijligen en vcrjlandigen Lefer,

Hexametra , ofte Hefóica.

- u u - u u

8f|^^^ Chrandere verftanden : nadien ik konde bemerken ,

^^^^ Dat met gunfte behaelt was myn ontrymde Gedichtfel

,

^^1^ Waerin nochtans maer twederlei foorte gebruikt was.

Soo ftel ik hier weer voor fuik flag by meerdere formen ,

öp verfcheide manier en maat van Griexe Poëten
Aelouds geftelt , en gepleegt ook by de Latynen,

In ftede van noten vind gy de geheele gedaeute

A Van

(-) Ecteikent dc

lange fylhen , (o)

de Korte. C
j

)

VOClcft.
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I
CONRADI Q O V D JE 1

Van verflen , voeten , maten rertoont boven yt^lik ,Omme te vermerken ^ees gronden van de verandring.
'ï ftof defer Dichtfeln 'c Toneel is van de befaemfte
Luiden in het Godlik verbond , in deugden en ondeugd
Merkehk uitmuntend'

-. waerin mede zynde begrepen
Alle de VJ^or-Oudefs van CH RISTI menfchlike teling'
Sal zyn in 't lefen feer vruchtbaer cnde geneuglik.
Neemt dan dees proef weer in dank , en Weestfemet oordeel,
tn blyft hier in Gods befcherminge lange bevolen

Is geboren in 't eer-

fte Jaer van de Schep-

pinge der wereld
»

voor Chrifti geboor-
te An. 3!,'5'p. volgens

de Tyd - rckeninge

van Jarobfis Cappel-
lM4ydit wy hier door-
gaens gevolgt heb-
ben.

Genef. I. H. H [.

C^p. doofgaew.

I. I. ADAM,
Jambica Dimetra K^cataleBica.

Dit is de eerfte Menfch geweeft
,

En oudfte ftam van ons geflacht.
Hyvalt: in hem xi^y altefaem.

JJoor \ hout gevelt , en opgericht.
Maer uit het Eden uit-gejaagt.
Sterft^ eer hy oit geboren is.^

Hy hadde meer en minder ook
Verricht^ had hy dees fout geweert.

Het bovenftc Roomfe
getal beteikent de me-
nigte der Gedichten. Het
Cyfer- getal wijil aen de
menigte der Perfonen,die

ten voorfthijn komen.
Het tweede Roomfe ge-
tal de Voor-ouders onfe?

Zaligmi^kers.

II. 2, I. EVAi
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Toneel Der Oude Wereld,
I 1.

2. I. E V A.

lambua Vimetra Catdle£iica 3

DEes' Moeder onfer aller

,

Maer een dag oud 5
gerrout is :

Door welk' de Sond' begin nam i

Mits haer begeerte groot was.
Dies lydt de vrouwe pynen
ïn't baren. Haer belooft is

Nochtans het heil. 't Gelove
Verwint het altefamen.

I I 1.

3. K A I N.

lAmhtciL Trimetra.

H
l"-ir-rMr-r"-„l

Is geboren in 't

ecrfte Jaer der fchep-

;nns»e, als boven.

Gcncf. II.

Capp.

III.

Het Jaer van (ijq

geboorte is in Gods
Woord onvermelde.

Y heeft in eene moord gedood het vierde deel
Van alle menfch. Flux is de bank op 't woefte veld
Gefpant, geftortte bloed beklaagd' hem by den HEER.

h % De doo--

Gen. IV. Op.
dooroaens.
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Syndoocl word gc-

rckent va Cappellns

in Htlioria Sarra Ó*

exotua op *c i2y.

Jaer naa de Schep-

pinge.

Genef. IV. C.ipp.

doorgacDS.

Heb, XI. 4.

Js geboren in 't

lio^ftc Jaemaadp
fcheppinge.

4 GONRADIGODD^I
De Dode naa de dood getuigde vande daad.
De bangigheed daerby lich hield als een Trawant.
De Richter alleen God > de Beul was 't quaa Geweet.
Maer welk, en hoe, en waer geweeft is 't teiken hier,
Is noch te defer tyd de menfchen onbekent.

I V.

4 H A B E L.

lamhica Dtmetra ^ als hoven.

E En Herder onder Lammekens,
Een Lamken onder Herderen :

Syn olfer is God lief geweeft.
Spreekt , naa dat hy gellorven is.

Syn leef-bcdryf pryft ygelik.
Syn dood van yder word betruirt.

V.

5- II. SET H.

Trochaica Dimetra^
^catalectka & Catalectica,

Gen. IV. 15.

111. IS.

Jefa. VII. 14. D

- u

- u - u

Ees het heil ons aengebracht heeft
Door \ gewenfchte Maagde - zaad. Sya
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Toneel Dek
Syn geflachte *c zaad geweeft is

Van de ware kerke Gods.
In de grote vloed derhalven

Van de fyne fwommen uit.

Oude Wereld,

6.

V I.

III. E N O S.

phaleucia.

DEes Gods-dienftigen en beroemden Herder

Heeft veel menfchen in oude tyden yvrig

Ondervvefen , om haer God aenteroepen ,

En door geeftlike famening te dienen.

Als haer HEERE tot hun te fpreken afliet-

V I I.

7. IV. K E N A N.

8. V. M A H A L A L E E

Sapphica.

u u

D Roefnis had Kenan derelik bevangen
Blydelik was Malaleëls bedryven A 5

Is geboren Anno
X54 naa dc fchep».-

pingc.

Gen. IV. 15.

Anno 323.

Anuo 39i.

Droef.

«cn, V. ^. 12.
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Anno 45:7,

Gen. V. ly. 18.

Anno 61^,

Gen. V. 23. 24.

Jud. vers, 14. ly.

/E t
CONRADT G O D D

ürocltenis bracht haer mede middel aen de
Godlike blydfcliap.

V 1 1 1.

9- VI. J E R E D,

- u u
"1

Niemand heeft fpader hier Kinderen eerftemael
By lyn Vrouwe getuigt. Genigen heefter ook
hen loo lange geduirt, daer de Vaderde Soon

Altyd in leven hield, eeuwig in heerlikheed.

I X.
10. VII. H E N O C H.

Phaletma, als hoven.

DEes door heilige wandelinge met God,
'

Vroeg ujtblafende 'tlaatfte ftrenge Oordeel,
öonderftervenis opgenomen in des

Heniels eeuwige blydfchap ende vreugde.
Heeft foo mennige jaren opter aerden
Volbracht , als dagen in dc tyd van een jaer.

X. II. L4«
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D

Toneel Deh Oude Werelp*

X.

II. L A M E C H.

lambica Dimetra , als boven.

Oor dubble min drydubble fot

:

Een wyf was hem noch niet genoeg.

Hy achtte niemand meer dan hem

,

En pochtte feer op fyne kracht.

De flamme der weUuftigheed
In 't water hem verdronken heeft.

XI.

12. VIII. METHUSALAH.
lambicA Dimetra K^cataleliica &

CdtaleEtïcA , feti x^nacreontica.

Dit is de oudfte Man geweeft
Die oit op aerde leefde.

Trekt dertig een van duifend af,
Het jaer-tal is gerekent.

Hoe word de draad nu afgeknipt
Van onfe fnelle jaren i

Syn gebodrt-facr is

onvcrmeldt.'

Gen. IV. 19* 2$,

14.

Is gebcMTCtt

Anno 684.

Gen. V. 27.
Pfal.XG. 10.

Jcfa. XXXVIII.
12.

XII. 13. JA.
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XII.
DeCeSeaie der twee

naa-volgenden ge- 1^. J A B A L.
boort-jaer is onver-

haelt. Hexametra , /ètt Heroïca.

^verSito* T\^^ erts-timmer-meifter van tenten en hutten

Mattii: XV 11. 4. J'-^P'^ "y ^^o"^ ^^"1 ^amt fyn vee feer boude bequaemlik.
Sorgde dan ook meer voor ' t felv' en de bederflike <;oederji

Als voor fyn Ziel, welk' had kleine begeerte des Hemels^
*

Want hy fou Gode wel fyn Hemel gaerne gelaten
Hebben, had hem willen God laten d'aerde bewonen.

X 1 1 1.

14.- J U B A L.

lambka Dimetra K^cataleBUa.

Gen. IV. ïi.' ^" klagelikke tyd
Amos VI. s. l-'^iet heeft getruirt, maer toen gejuigt,

Gefpeelt
,
geqiieelt, met recht men achtc

Hier uit gequinkeleert te zyn.
Het hadde wel foo goed geweeft.
Dat hy de fonden had beweent.

XIV. i^. Tü*



ToKEEL Dek Oude WEREt»
XIV.

15. TUBAL-KAIN,
Su^ntes.

W - / U =
( u w -

HY van de Natuir heeft gekregen in dees tijd

Een kort leven , *t welk ook de fchuld noch heeft verkort 3
Maer fyne konft heel niet de tijd hem heeft verlangt.

O iferhard> die eerft het ifer heeft hanteert J

XV.
16. IX. L A M E C H.

^» u - u u -

E

Gcmiv. iii

U gcborctt

Annö 87X.

"/-I
En Soon des Hemels was Lamech, hopende
Seer op Godes trooft, ende de zegening

yoortyds belooft. Hy is derhalven
t Nakende machtige water ontgaen*

B XVI. 1^ NO-



lo

'Anno 10^5. na de
fchcppingc ^cboré,

Dc Sund vloed is ge-
weeft Anno 16^2.

voor Chrifti ghc-

boorp 2.340 jaren.

X VL
17. X N O A C H.

Hexametra. & Pentametra
^ feu Vifticha

Elegiaca.

- u V
I
- u u .""1— !-:|

Gen. VI. 9.

VlI.VlII.doorgaés.

Pet. III. 2ü. 21
11. Pet. II. j.

DEfe was Oprecht in fyn tyd boven alle geflachten.
Hebbende verdoemt den fondi^en aerde-bodem.ndiger

Ende was een reder van 't fchip, 't welk hadde geladen
Alle de Godzaligheed van de geheele wereld.

'T welk was fyn toevlucht tegen air d' opborlende watern :

Quam daerin met 't jaer tot de gcweofchte haven.
Merkt:, dat daerbuiten was gantflik geenè behoudnis :

Soo IS er alleen heil in de Gememte Godes.

Geboren

Anno 1 5 5 5 «

Anno 1551.

Gen. V- 31.

IX. 2fT. 27.

X. door^acns.

18.

19.

G

XVII.
XI. S E M.

J A P H E

Phaleucia,

Y wel-zcgende paer van edle broeders,
Soo veel kinderen als u zyn gegeven.

T H.



Toneel Der Oude Wereld.
Soo veel Scepteren ongeveerlik. Eene

Der Joden Vader ; eene der Latynen.

Dl een dxen HEERE getuigt, de aêr gedient heeft

tl

XVIII.
20. C H A M.

lamhica Dimetra Ly^catalelfica^

NIeu fchandvlek in dat nieuwe rond

,

'T welk was gefuivert flux te voon
Soudt gy om eene miffedaad

Befpotten hem ? Paft op de wraak

,

Dewelk u nefFens uw' geflacht

Ten vloeke gruwlik heeft geftelt.

Anno 1554*

GcQ.IX. 19,20.11,

25. 26,

D

XIX.
21. C A N A A R

Trochaica x^cataleclicA & Cataleóiica.

Efe JongeUng de fchaemt heeft

's Groot-Vaders gebloot gefien.
Syn Vader defelve tonend

,

Dicfe beid' befpotteden.
Maer't bequamfe niet wel aen haer

Spruiten in 't land Canaan.

B 2

Gen. IX. 14.

XX. u. Xll. AR.
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Z2 CONRADI GoDDifit

1^

Anno
iAnno i<>85^.

Gen. X. iz*

XI.

Anno tyïps

Gen. X. 24. cüdlc

XI. 14.

Jofephus I. Antiq.

VII. Cap.

XX
22. XII. A R P H A X A
23. XIII. S E L A H.

Uit haer 't beroemde volk is

Met andre meer geboren :

Die haer alom aleenskes

Voorts hebben uitgebreidet 5

Tot dat tot hem de H E ERE
De fyne heeft geroepen.

XXI.
24. XIV. H E B E R.

V V - u u - u u - u u

- u u - u u - u u - w

DEr Hebreen defe den oirfprong was :

Van hem hebben fy aen haere geflacht
Tot op Ifraei defen naeme geerft

,

Zynde genoemt toen Ifraèliten
5

Nu bekent met den naem der Joden.
XXII. 2f. NIM-
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O

Toneel Der. Oude Werei>.

X X 1 1.

25. N I M R O D, Annox75o.

Sterke Jager ! kend* gy u felve niet ? ^"'/y?* ^*

Onmachtig uws felfs , anderen al te fterk. j/*

Een Reufe der Torens te bouwen
Reufige toornige doUigheed was.

XXIII.
26. XV- P E L E a Annoi7n.

Fhaleucia.

Hier is fcheidinge angekomen yglik Gen. x. 2^.

En verdeilinge fonder eenig ertgoed: xi. ^doorgacns:

Hoewel naa de fak yder eene toeliep.
-

'
^' ^'

Want toen hoorde men eerft gedeilde tongen,
In verfcheidene talen onbegryplik.

Maer *c geen dien Babyloonfe toren eerft brachc

verwerringe , 't Pinxter heeft gebetert.

B 3 XXIV. T VOOR-
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Anno I7830

Anno 18 15.

Anno i84^-

Gen. XI. 18. 20.22-

Luc. III. ^4. 35.

Syr. XL IX. 15?.

Anno 1874.

Gen. XI. 31.

XII. I. Sec.

Jofu. XXIV. 1.

Aclor. VII. 5<

X4i Co N R A 0 T G O D O I

XXIV,
T VOORDER E SEMS GESLACHTE

27. X VL RE H U.
28. X V I L S E R U G.
29. X V 1 1 1. N A H O R.

Sapphica,

ALle geflachten van het Oofte , Wefte ,

Zuiden en Noorden deden haer te rechte

Roemen in Sem , dat van hem is gefproten
' T heil over alle.

Daerom ift nodig boven al geweeft^ d^t
Defes affetfel , mede zynde naemaels
Verre verdreven tot in andre landen

Moefte beklyven.

XXV.
50. XIX. T ERAH.
Trochaica i^cataU^itca.

TEra fynen Soon gevolgt is.

En de Soon Godes beroeping.
Uit Ur in't Chaldeefe rijke,

Naa ver-afgelege plaatfen
^

Daerfe geen voet eigen hadden

Daerfc
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Toneel IIeji Oude Werisld.
Daerfl- voorts met haer geflachte

Valfche dienft verlaten hebben ,

En des HEEREN aengenonien.

15

31-

XX VI.-
XX. A B R A H A M.

Dijikha. ElegUca.

Slet dees grote Vader der ware gfelovige kiridcrn ,

Die hy in fyn fchoot alle te fame gadert.

Wat ruimer fchoot \ Maer d'ontfanger veelc gcruiiiier,

Daer foo veel zielen d' Engel fe fchare frapelt.

Hy was wel vreedfaem , maer ftrydbaer alfter op aen quam ,

Weerd ^ Vriend , Prmce / Propheet eOdeGefalfde Godes.
Heeft hier ontfangen 't Sacrament der woridre befnyding ^

t)ragende \ verbond Gods eerïl üi. het oude lichaem.

XXVII.
32. XX. SARA H.

MEt lacchen en het felve te Jochenea
Heeft Sara tegen aert der natuire
Op het ouderdom eenen Soone gebaert;

op het gelach ook fyn naeme geftelt:

Is geboren. Anno
2003. voor Chrifti

geboorte 1^57.

Gcrï.XVII.4.5.ii.
en doorgacns.

Rom. I V. II. 16.

Luc.XVI. 21. &c.

Anno 10 IJ.

Gen. XVni.io.ii
12. 15. 14. 15.

Gen. XVII. 19.

Heb. XI. II.

Toch
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t6 CONRADÏ GODDiEi
Toch niet Ibnder Godelik vermaen y

Dat in het zaad Ifax nu gezegent
Sou fyn 't gantfe geflachte der aerden.

X X V 1 1

L

M E L C H I Z E D E K.

Troehaica K^cataUSlica.

Gcn.xiv.i8.ii>.2o TnxEfe fonder een ge ouders ,

Heb vn^i t r 4 JLJEnde magen of geflachte ,
,

- • Geen begmfel had , noch einde.

Spyfde 't gantfe leger Abrams

:

Nam van alles weer de tiende.

Is geweeft 't voorbeeld des HEEREN^
Pricfter en Koning gelijklik.

XXIX.
3^. H A G A R-

Phaleucid.

Gen: XVI
cacns,

Gal. iV.

door-

24.

VErmits datfe lag in de Vrouwe-plaatfe,
Daerom meindefe voort de Vrou te fpelen,
Weinig denkende , datfe was de dientt-maagd.

Maer fy wierdter op uit het huis geftoten ,

Toch daernaa weder ingehaelt , te kening
fiaer Soon Ifmaèl Abranx aengebracht heeft.

XXX« 34. ISm
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XXX
I S M A E L,

liexametra.

ISnmël aen Ifak dede fpotternye bedryven,

Waerover hy.van fyn Vader uit *thuis wierde gebannen

Als aen fyn moeder voor fyne geboorte gebeurt was.

Wilde God uit 't.Chriften-ryfc ook foo d' Ifmaeliten

,

Turken 3
Hagarcnen, Saracenen, en andre vianden

Syns naems verdryven, fyn volk eendrachtigen yver

Inftorten > fou zyn een heerlike fake te wenfchen.

Toch me fal hier moeten naa Gods tydftemminge beiden.

X X X 1.

36. L O T.

^IT T At falmen van u veel feggen in eerbarheed ?W G*hebt wel d'Engelen eerft vriendelik ingehaelt,

Maer uw' dochteren heel fchandelik aengeboón j

Tot vermydinge van flimmere mifledaad.

Tot wat vuirige brand benje gefpaert geweeft?
Voor 't vuir van Sodoma droegje met in de fles

Groter flamme toe een fellere brunftigheed.

ïs geboren

Anno 10?^.

Gen. XXI. i?. Xo.

II. ii. 1$. 14.

I. Chron. V. 10.

Apoc. XX. 8. .9.

Defc hiftory kan mé
fteUcn op 't jacr naa

de fchcppingc,

aiP2. • •
i

Gencf. XIX.
door^aens.

XXXIï
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18 e O N R A D I O D D A r

Gen. XIX.
Luc. XVII. 31.

XXXII.
Sier boven in Loth.

3 7. L O T S H U I S V R O ü.

lambica Trimetra.

MIrs fy te riigge fiet in yl naa haere ftad
Verheftfe voort haer lèlfs , en alles watfe fa^

.

tn ongefoiite blyftfe ftaen een fout-pilaer.
Haer eige beeld was 't graf. Wat ongehoorde faak ?
Laat ons dan in den loop van ons' Gods-dienftigheed,
JNaa aerdfe goederen beluft, noit ommeaen.

XXXIII.
38- XXI. I S A A K

I4mhic4 Dimetra.

DRoev' ofFeraer: droev* ofFer.' ah«
Wie IS de droeffte van de beid'

'

Hoe zynfe beide gaer begaen >

Sy dragen al te fware laft
D'een bloott den hals, d'ander de dolk.De bui IS heen: God fiet 'er in
En geeft Abram fyn Soone wee'r,
Pen Soone rykdom endc Haat.

ïï geboren

Anno iiO|.

Gcnef. XXII.
doQrg»ens.

XXVI. 12. ij; 14,

XXXIV,
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ToNBEL Der Oude Werei.»,

XXXIV.
39. XXL REBEKKA. iT^T^

GEl\k te zyn bevondmen
U • n u II Kom. IX. xo. ja.

Twee volken m Rebekka 23,

Die haer te fame ftietten.

Eer fyfe had geboren:

Waervan de mecfte foude

Den niinfte ftaen te dienfte,

XXXV.
40. L A B A N.

Trochaica, Acatalc^ttea.

DEfc voor de jaer'ge dienden Gen. xxix. x%.

Wift de dochters uit te fetten^ f^'X "^9.

En te geven naa 't gelukke ' Sl^' 8^.^'*

Oft het ongeval beloning.

Maer 't was altoos geene winfte^

Mits hem hier ontbrak de zegen.

XXXVI



O N R A D I G Ö D 0 JE i

XXXV r

41 XXII. J A C O B.

Hexametra.

«xSSSl;- 2"'/^ ^'^f' ^^^"•Jheed , 's Moeders praktyke geholpen,
&c. ' ' X_y Heett hy verkregen boven Efau Godlike zegnmg:

End eerll lange getriürt, om t' hebben vaftere vreugde.
Syn Oom door liften

, fyn Broêr door grote gefchencken
- Hebbende verwonnen, fpecld' foo voort meifter in alles.
Wat wonder j daer hy God felf met zeeg* ovcrheerfchte.

XXXVII.

43- R, A C ME L.

Trocbaica K^cataleUj.\fjr-iCat40ica.
, ..^ ,

1^ Efe S lifters beide waren
:2 Hoiiwelikt aen eene* Man :

Maer het echte bedde was meer
Voor de een' als voor de aer.

Toch de leedfte had de zegning,
Maer de lieffte mifte die*

Want God anders als de nienfchen
-^»t-Van dc-laMmfchen-kindren houdt.

XXXVIIL 44. E-

2yn gctrout met J4-
cob Anno 2248.
cndc 225ö'.

.XXXX .a^O

Jcfa. LV. 8.5>.
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Toneel Der Oude Werelp; ;r

XXXVIII.
44. E S A U„

Bijlicha Elegiaca,

D'Eerfte-geboort' heeft hy verkocht om 't rode gekookfel,

En mede den zegen van Vader ende GoJe.

'Teerfte van hem wierd' eerft feer luttel in achte genomen,

. Socht 't aêr vergeefs met filtige tranen-adern.

Was dit niet fchandig, voor 'r flimft' het befte te geven,

En voor dit tydlik' d'eeuwige ruime volheed ?

XXXIX.
45. DE XII. STAMHEEREN

I S R A E L S

IN 'T G E M E I N.

lamhtca Bimetr/i & K^nacreonticA»

TWaelf fterren in de ronde kreits

,

' Twaelf garven op den akker,
Gelyk de droom meld, zyn van uw*

Gefin de rechte wapens.
Hoewel gy andre meer gevoert

Meugt hebben in't befonder.

Geboren 2163.

Gen. XXV. 2,5-

Gen. XXV. 30.

Heb. XII. 16.17.

Gen. XXVII. 7.P-
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H CONRADI GoDDiE
X L.

Geboren Aö. 214.9, 46. RUBEN.
Trochaica t^catal. & CaUkU.

Gen. XXIX. 31. Q Nellen afloop van de watern •

XLix^ 4*"' de voortocht had gehad,
i.cbron. V. 1.2. Macr \ beklimmen van de bedfteé.

Heeft u ver' te rug geftelt.
Doet u cerft-geboorte milfen

,

Met de kroon en 't priefter-amt.

X L I
Geboren A„. «50.

S I M E O N.
lambica Dimetra & ^mcreontic».

xxkiv'^M: \l Xf^'-'T^^^ f^»e> bittre moord
XLix. 5. c. y -Aen bichcm hy begacn heefr:

Syn oflen en vee weg-gefleipt ^

Door Levis hulp gemoediee
XMoit koom m haer raad myne Ziel

Tot fulke felligheedcn.

X L I I.

48- L E V i.

lambica Trimetra.

Anno itji.

Gen. XXIX. 34
XXXIV. ^;. It: THrp^^el. vloek hing aen de moord der BroedercXLIX. j. 6.7. XX Is Lcvi toch naemaels gezegent, en gedeilt



ToNEET. Der Oude Wereld.
In Ifraël, gehrck in Juda Simeon.

Heeft 't Hogc-pric(lcr-amt bedient feer heerelik.

De Urim enTummim bekent zyn hem geweeft.

Als naefte taelnian Gods : en yvrig hem ter hand
Noch eige ouders heeft noch eige Soon gcachtt,

X L 1 1 L

49. XXIII. JUDA-
Pha/eacfa,

MAjefteitlike kronen ende fcepters

Zyn op fyn fchedel ende hand geveftigt.

En voortlopende door het ongebroke

Vervolg der Koningen van hem gel'proten

Heeft ook eindelik al boven de Sonne
Op Gods fchouderen eene troon beveiligt.

X L I V.

50. DAN.
I>ifttcha Elegiaca.

AN fyns volx richter was, foo dien name beteikent.
En mede fterk, als een machtige Leeuwe Bafans.

Als een flang-adder 'spaerds verflens iittig inhapte,
En dede den Ruiter ftruickelen achter over.

D

Deut. XXXIir.
10.11.

Nuin. XXvn. 7.1:

Anno 2^i«

Ccn. XXIX. 3f.
X L I X, 8. p. 10.

l.Chron. V. 2.

Jefa. IX. 5,<;.

Anno iz5i«

Gen. XXX. 6,

XHX. 16.

Dw. XXXUL2X,

XLV, f !• NA-
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Anno a252.

Gen. XXX. 8.

XLIX. 21.

Deut. XXXIII. lï

Anno 1253.

Gen. XXX. i!.

XLIX.

Anno 2254.

Gen, XXX. 13.

XLIX,

CONRADI GODD^ï
X L V.

^i. N A P H T H A L L

Fhaleucia,

VAn Gods Zegningen hy genoot de veelheed
En wierd fat mede van de goede gunften.

Twee hoeken Canaans hy heeft beflotcn 3

Onbendifch, even als de lolTe hinden:

Wetend* minlike foete tael te geven.

XLVL
52. G A D.

Trochaica \^catale6iicaé

"Em de bende fou beftoken,

.
Hy defelve weer ben^eiftern:

Want God hem de ruimte maakte.
Was gelyk een oude Leeu\ye

,

Moedige hertig, ende fcheurend'
Scheel 3 en arm van fyn vianden*

X L VII.
53. A S E R.

Sapphica,

LEkker en vet fyn dagelixe koft was.
Dopte fyn voet in d'oli-ryke perflen.

H

Machtig
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ToTJEEi. Der Oude. WEREtuj
Machtig hy was van kopQr ifer en van

D' HEERE gezegent.

XL VUL
I SS A S C H A14" R.

D Ees fterk-gebeenden pakkeder Ifafchar

Heeft riifte vonden , merkende datFe was
Beqnaem ^ de fchouderen wift te buigen

Aerdelik^ omme de lalt te dragen.

XLIX.
55. Z E B U L O N.

i^fclepiadea,

AEn \ meir heeft Zebulon \ zavlige zand betreen

En met vele fchepen zee-paden ingezeilt,

Aldaer fuigende het vette der Heidenen

,

Samt al 't geen mede 't zand bergende hield' bedekt,

L.

56. j O s E p a

BOvcn andere viel hem dubbeld rechtj^

Der deugde beloning, Gejftorven eens^

D

Deu. XXXIII. 24.

Anno 2254.

Gen. XXX. i2.

XLIX.^4.25.

Anno 2254.

Gen. XXX. 20.

XLIX. 13.

Dcu. XXXm.

Gen. XXXVIü
XXXIX. XL. &c.:

Xs de
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XLIX. 13:24.

Exo. xiir. 1 9.

I. Chfon.V. I. 2,

Anno ^25^,

Gen. XXXV. 18,
XLIV
Dcu.XXXIII

I> ^ I
26 CoNRAPt GOd
Is de begangnis 's lijx tweemael geweeft ^

Drymael feer ramp-zalig, ende beweent,
Glukkig viermael. Is in al wederom
Prachtelik herftelc, fonder Vaderland,
;T welk hy fyn beender heeft vermaekt.

LI.

57. BENJAMIN.
Sca:^ontes.

Sux^^U Je beminde was Jacobs, en ook fyns Gods,
^xxiii. 12, X J. I ullchen de fchouderen des H EE RE N is vernacht.

Met vleugelen des heils bedekt geduirig 's dags.
Verfcheurde 's morgens als de wolf in hongers-nood ;

Maer deilde ryklik uit 's avonds de buit en roof

Anno 2255.

Gen. XXX. 21.

XXXIV. i.&c.

LII.

58. DIN A.

TrochaicA i^catal. & CataL

DEes' met een nieus-gierig ooge
Lantrefante op de ftraat :

Omme felv' gefien te worden,
7 oenfe nae haer fexe fag.

Maer 't bequamfe qualik
; en noch

Diefe fchendde, qualiker.

LUI. ^9-
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Toneel Der Oude Wekeld*
L 1 1 ï-

59. XXIV. PER E Z.

lambica, Dimetra K^catdeilica.

MEt defe vlek praelt het geflachc

Van onfen HEER. feer heerelik

In fyn geboort-regifteren.

Syn ouwe ^moeders bloe ge fchand

De o;root{le Sondaers gunde biedt.

LI V.
60. M A N A S S E.

61. E P H R A I M.

Trochaica \^cataL & CataUSi.

TVTIflelinge is gehouden

\V Met Manafs' en Ephraim
ly oudfte was de minfte , maer dc

Jongfte waer dc meefte was.
Mits de jongfte tiene hadde,

Daer den oudftcn eene flechs.

L V.
62. J Ó B.

lamhica Trimetra»

EEn deftig held , en een patroon van lydfamhced,
Van goederen berooft , en al fyn kinderen^

D 2

^7

Anno 227».^

Gen. XXXVIII.
doorgacns.

Ruth.IV. II.

Mat. 1.3.

I. Tim. Lts, 1^

Anno izS/r

Anno 22SS»

Gen. XLI. 50.

XLVm. i5-'ir.

Peu. XXXIII.17.

Job.I. <loorgacn*o

Cap. II. 7. 8.

Van
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'Cap. XIX. XLIL
Jacob. V. II.

Anno iz'ji,

2400:

Gen. XV. 13.
XLVI. 12,.

I. Chro. II. 5. 9.

Mac. 1. j.

10.

Oen.XLV. 17.18.15?

•EXO. I. 16-. 12.

Pp. V. Vi.&c.

1? CONRADI GODD^I
Van fyn gefondheed mee. Van alle man c^ehaart
Den Duivel in de macht geftelr. Heeft niettemin
In Ichone liederen fyn eige leed gequeelt.
Toch dubbel hy het al weder verkregen heefr.

L V I.

63. XXV. H E Z R O N
64. XXVI. R A M.
65. XXVII. AMMINADAB.

HEzron, Ram, Amminadab,
Egypten heeft gefolterr,

eindelik begravea
Gehouden ongedenkhk
Maer d' HEERE heeft fich haerer
Noch tydhk aengenomen.
En eciuveljk verheerhkr.

L VII.
66. P H A R A O.

Et den naem Pharao twee Koningen, beroemt
In t Egypnfe ryk hebben aen Ifi-all
beer verkhillende en Strydende dienft gepleegr.

D'een
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ToMEEL Der Oude Wereld,
D* een onthaeldefe met minlike mildigheed.

ander doodde fel haer manlike kinderen

3

En verdruktere wreed door de geweldenaers.

Maer Gods wrekende hand hem weder heeft getreft^

En fyn heir derelik 't meir over hooft geftolpt.

H

L V 1 1 1.

67. M O S E S.

Trochaica ^catdecim,

Y gequelt 5 *t Egypte quelde

Met de tien vermaerde plagen,

Spyt lannes ende Jambres.
Leide Ifrel door de Schelf-zee,
Ende was Gods wet-beftellcr,

OfFeraer^ Koning, Prophete.
Heeft geglinftert als de Sonne
Syne lyk-plaats noit bekent was.
Tot fpot ende fpyt der Hellen,
Want God heeft hen felfs begraven.

LIX.
68. A A R O N.

lamhica Bimeira, K^c^tal0.

En Opperhoofd der Prieftei:en,

^En Prieftg: aller opperllen. D3

29
XIV. 27. 18,

Ado. VU. 19-

Anno 1425r

Exo. Vil. VIII. &c.
II. Tim. IH. 8.

Exo. XIV. XXXL
XXXIV.

Deu.XXXIlI.4.
T.^

XXXIV. 5.^. IQ.

Jud. V. ^.

Mo-

Anno

Exo. IV. 14.

XXXII. 4.5.
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Num. XXXV. l^
I.Cor. X. 12,

Anno 2.41(1.

Exo.XV. 2T. la.

Num, XII. doorg.

30 CONRAPI GODD
Mofes cn Aaron gaen tefaem

Eendrachtig in bedieninge

Van 't weirlik ende geeftlik amt>
Toch beider amten ongemengt.
Hy is gevallen ; niet betrout:

En opgeftaen ; ook niet wanhoopt.
Wie ftaat , die valt i wie valt de ftaat.

M t

69.

LX.
E L I S E B A.

DEes' is feker en treflikc vrou geweeft.
Welk* heeft met grote geneugte gehadt
Ten man den Ovcr-priefter Aaron 3

En tot mede-priefters haer kinderen,

Mofen haer Swager Ifraels Opper-hoofd

,

Mede ten broeder Prince Naheflbn.

LXI.
70. MIRJAM.

Idmbkx Dimetra Lydcatal.

HOe yverig fy was geweeft
Den HEER te danken voor de zeeg

,

Met 't weer-gefchal van haer gedicht.

En met
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Toneel Der Oudje Werexd*
En met de rei en trommelen :

Soo nyJig ilTe naaderhand
Op Mofis hoge ftaat geweeft,
Waeropfe door melaatfigheed
Half opgegeten 5 uirgebandt.
Door eene kleine beê genas.

LXIL
, 71. XXVIIL NAHESSON.

En Prince van Gods-dienttige mildighccd.

Een Vorfte van feer lieflike billigheed.

Met eige daad kond' hy bewegen.
Herfchende dus de regeert bequaemlik.

LXIII.
72. K O R A H.
73. D A T H A N.
74- A B I R A M.

lambica l>imetra K^caukStUéi.

E mond der aerd wierd' opgefpert,
Toen defe dry Bel-hamelen
Met hunne fame-fpannigers

D

Num. I. 4' 7.

VII. doorgacns.

I.Chro. 11.10.

Mate. I. 4.

Num: XVI.

Om
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Anno 2454*

Jofua. ï. 7- Xr. 15.

X. 11. 1 3, 14.

XIX. 4P.

Heb. IV.

Mum. XIII. 7.

XIV. 8.5>. 24. }0.

XV. 13.K, 17.

-5- W X, J

Om haer murmureeringe

(:0 gruwel aller gruwelen i)

Sonder bekeering zyn geftortt

In duifter 5 aaklik^ euwig hol.
Hoewel behoudnis word gehoopt
Van een'ge Korahs kinderen.

G O D P T

L X I V.

75 ] Ö S U A
Hexame/ra Vet 'Hèroïca.

WEtten ,
die Mofes ken Ifrael hadde gegeven

,

'
Jofua fyn naefaat heeft crhftelik allc gehouden.
Beide Son-en Maen , als dwalers en'lopende ftirrenZyn op fyn woord aen 't^ Uitfpanfel ftaende gebleven.

Rufte nam hy met, voor fyn volk ter rufte gebracht was,
Waerover aen hem bleek ons; 'HEE REN^^merklike voorbeeld.

LXV.ci
76. C A L Ë Br

Phaleucia,

DEr verfpiederen eene by geweeft is,
Uer verwinnen eene mee der heidnen :

Uie vaft heeft gefct op Godes beloften

Syn
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ToNEEi. Der Ou©e
Syn vertrouwen in alle handelingen.

Is daeromme van Hem weder gezegent .

Want alleene, toch eenen uitgenomen.
Heeft *t verfpiedede land befeten erflik.

LX VI.

XXIX ^
^

Wexecd,
33

M A.

A C H A B.

Trochaica- Dimetra K^catdeBicd.

HY was uitheems by de fyne

,

Maer inheems weer by de vreemde.
Met de hoere Rachab hadd' hy 't

Beter, als hy oit te voren.
Sy gcftelt in dit Regifter
Voor het heilloos volk het heil fpelt.

L X V 1 1.

79- G I D E O N.

VAn den vlegel een ftrydiïaren held gemaakt,

'T^"" aJ-!'
beproevingen heeft by

_ 1 Midiamtsheir vernielt gantfelik;
Mede fpclendc het rollende gerlfe-brood.T ware te wenfchen, dat hy hadde gehad
ftea Sflpn mmder, glukzaliger was hy

Anno 2^25»,

Jofu. II. I . &c,

Ruth.IV. lo.

I.Chron. u.
Matt. I. 5.

Heeft gcrcgccrt

Anno 2724^

Jud. VI. II. &c:

Vil. rx. opp.

Ööfc
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Anno 28ir.

Judic. XI. I . &c«
doorgacns.

Anno z6o9,

In *t Bock Ruth
doorgacns.

I. Chron. II, lo.

Mat« I. 5.

Anno 2841^

Judic. XIIL XIV.
XV. XVI.

CONRADI GODDuEï
Ook in fyn andere kindren geweeft.

Maer 't is de nianiere van ouds, aldus

'T geluk in ramp-zaligheeden t' eindigen.

L X V I 1 1.

80. J E P H T A H.
Sapphica,

BEter in ftryden, dan in iet beloven.
Dapper in 't een 5 maer in het aer los-hoofdig.

Syne verwinning quam hem al te duir ftaen

,

Ende te droevig.

LX IX.

\ VVV O A Z.

82./ \R U ï H.
ScA^ntes,

Uit d' onbefchaemfte word de kuifte voortgebracht^
Een rijken held trout ook de aller-arremfte)

Een Jode een Heidin, Moabs bedorven zaad:
Tot een bcwys, dat ook 'tgeflacht van Heid en Jood
Door C H R. I S T in eene kerk te fame fouden zyn.

L X X.

83. S I M S O N.
lamhica. Trimetra,

Veel fterker als de vvydberoemde Hercules
Door fyne grote kracht geacht is^ maer toch ook

Verwyf-
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Toneel Der Oude Wereld.
Vcrwyfder in de fchoot der arge üelile.

Plag veel gelukkiger door haat als liefd te zyn.

En richte altemet befondre kluchten aen ,

Heeft meer vyanden dood , dan in't lev^en gevelt.

L X X I

84. XXXI. OBED.
Trochaica Catalecikao

UTt gemengde volkeren

Voortgeteelt is hy gevveeft

Van David de Groot-Vaden
Niettemin fyn nedrigheed
Defe eere heeft bedekt 5

Want van een foo hoge ftaat

Weinig hy geweten heeft.

LXXII.
85. E L I.

Trochaica K^cataleBica.O M! dat Eli nietbrakHophnis
ünde Pinchas nekke, heeft hy
Synen eige nek gebroken

,
Toen de Arke was gevangen ;

üaer hy anders mans genoech was.

E 7

35

Anno270i>.

Rtith. IV. 21.12.
I. Chron H. 12»
Matt. I. y

Luc. III, 31.

r.sam. iiair. iV,
Capp,

LXXIIL
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Anno 280^.

Ruth. IV. 17.

l.Chron. 11. 12.

Jefa.XiL I.

Mich.V. I,

Regeerde
Anno i*i>^;

I. Sam. I. 20.

XII. 3.4. XIII.

XXVIU» dooriiaens

Anno 2215».

I.Sam. VIII. IX. X.
XV. XVI.XXVIU.
XXXI. Capp.

56 GONRADrGODDiÊl
LXXIII.

Ö6. XXXII. IS AL
lamhica Bimetrx ^Cdtale6lica.

HOewel de luifter van' tgeflacht
Verviel, is hy nochtans te recht
Geweeft ftamheer van Bethlehem>

Van waer het heil fou komen het

;

Grondflag van een gekroonde macht ,

En opperheer van't Jootfe volk.

L X X I V.

87. S A M U E L.

lamhkn Vtrnetra K^catal. & Ly^nacre.

TBegryp , 'tbefluit van alle lof

Der Richteren van Ifrel.

Heeft recht gedaen in billigheed,

Gcfchenke noit genomen:
Maer feer geyvert voor den HEER,

Syn rutte Saul beftookte

:

Toch *t was bedrog van d'Helfe Geeft,

Laat ons ten H E ERE treden.

LXX V.

88. S A U L.

i^napceftica.

Coning Ifraë]
' Adaer hebt de geboden Godsonteert.

GY waert wel d'eerfte Koning Ifraëls^

Daerom
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Toneel Der Oude Werexd. 37
Daerom fyn Geeft van u is v^eggegaeny
De Satan weder in fyn ftede geplaatft

:

Her rijk van u ook erflik is afgewendt.

O bittere moorder van u eige felfs

!

LXXVI.
89. JONATHAN.

lambica Trimetra,

HOe waert gy aen u vriend vereenigt en geknocht.

Meer als man ende vrou. O lüttermate liefd

!

'T was daerom ook niet vreemd , dat uw' Vriend ende Héér
Een lijkgedicht op uw' begraflenifle fchonk :

En naa u dood bewees de weer-liefd* aen u Soon 3

Schoon hy lam end' ontmant was eenen doden hand.

L XX VIL
90. XXXIII. D A V I D.

^
Bijiicha, Elegiaca.

VAn *s herders fchaap-ftaf tot d' heilige krone verheven,
Ende gelukzalig in treflike eere-titeln:

Wierd' hier rampzaliger nochtans in vele bevonden
,

Mits hem foo Vriend' als vreemde beftookten hevig,
Niettemm in Gods hert geprent met fondere minne

Alle de toevallen wifte te brengen over.

E 3 Duldig

i.sam.xviii.i.3.4,

II Sam. I. 17-0
cnIV.4. cnIX.

doorgaens.

Regeerde

Anno

I.Sa.XVI.ii.12.13.

II.Sa.XV.XVU.&c.
T.Sam.Xin.14. &c.
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Is met David gc-

trout Anno 25^3^

I.Sam. XXV. door-

gacns.

Met David gctrour

Anno 25/50.

ll.Sam. XI. doorg.

Jerem. II. 12.

Matt. 1. 6.

38 C Ö K R A D I G Ó D D T

Duldig in het lyden, jae vriend met d' ergfte vianden,
Die met fyn herp vermaakte de oore Godes.

LXX VIIL
91. A B I G A I L.

Trochaica Bimetra CataleHica,

WYfte vrouwe 3 fotftemani
Sy de ftyle van 't gefin

,

Met bevalJigheed begaeft
Endc foete redenen

^

Wendde Davids toren af
Met 'r gedreigde ongeluk.
En behaelde naaderhand
Grote ftaat en waefdii>heed.

LX
XXXIII.91.

X I X.

B ATH SE BA.

Phaleucia -

SY waer fuiverer aen t bad ongewaflen,
^

Als met zeep over al gewaflen in'tbadj
Door ontftekinge van de binne -fiammen:
Die fy hadde behoren uit te bluflchen.
Naemaels droefdefe en bedreef de rouwe^
Om dat vuile bejag van haeremans dood:
Nochtans wierdfe dc moeder onfes Heilands.

LXXX.
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Toi^EEL Der Oude Wereld.

HYhad denaem wel van de vree ,

En was 's Vaders beminde Soon ,

Om fyne fchoonheed hoog geacht-

Maer 'therte was vol van Venyn
Moorddadig end' - oproerigheed.

Toch naa 's Vaders hert ftekende

Is 'tfyne weer in dry gefplitft.
' In plaetfe van fyns naems pilaer

Een grote fteen hpop hem bedekt.

LX XX.
93. ABS AL OM.

lamhtcn Dimeira^
Is geboren

Anno 2>42,

94.

LXXXI.
A D O N I A. Is gsboren

Anno 2<?45.

- U Ü I - -

Schouderen aen fyn

jongere Broederen:

Die om Abifag

Vaerdelik hem fyn

Vongen oploop

Soo fel en hard ift

God tegen hebben \

Wift te betalen.

I. Reg. I. ^en
II. IJ. &c.

Il.Sam. VII. 12.13»

LXXXIL
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I. Rcg. III.y-14.

cnX. doorgaens

cnXI. I, 3. 4.

Regeerde

Anno -30

^ C O K R A D I G O D D JE I

LXXXIT.

95. XXXIV. SALOMO»
Trochaica x^cataleftica,

WYfte , rykfte van de werreld,

Domfte 3 fotft' in minnen ftuipen

:

Wys en onwys beyde te tefameo.

Wyfte Prince inde jongheed;
Heel mal ende minne -wyvich
In de mannelikke jaeren.

Van God hier door afgeweken
Eindelik bekeerd is. Hy was
Schand' en eere van d' Hebreen.

LXXXIII.
XXXV. REHABEAM,

I. Rca. xi,xn.
II. Chron.X, door-

gacns.

96.

Jfclepiadéa

Wie van beiden is hier foeter in onverftand.
Die tot geenige tyd ofte tot eenige
Heeft in fyn leven hem wyfTelik aengefteldt?

Merkt hoe dat feker al door jongelinge raad
heerfchappye begint ftruykelen onverhoeds^

Die door 'tonde beleid Weef over einde ftaen.

LXXXIV.
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Toneel Der Oude Weigeld.
L X X X I V.

97. J E R O B E A M,
lamhica, Trimetra.

"VT 7" At Iiadje konnén zyn beroemt door heldre glans,W Soo gy behouden hadt de rechte leere Gods i

Was 't niet genoeg geweeft , dat Aron had gemaakt
Een goude kalf ? moeft gy dat ook verdubbelen

,

En dus met ergernis bedroeven Krael ?

Daer God de HEER nochtans door eene felle plaagt

Aen uwe hand u had gewaerfchout en geheelt,

L X X X V.

98. XXXVI. A B I A.

lambica Dimetra & K^nacreontica.

HY hadde fich verfien te deeg
Met wyven ende kindren

,

Dien hy 's Vaders ondeugde meeft
Als bruidfchat heeft gelaten.

Betroude nochtans op den HEER
In ftrydj en heeft gewonnen.

L X X X V L
99- XXXVII. A S A-

ONtAngen heeft hy, tot dé belóninge
Voor fyne deugd, verwinningen en vrede

;

F

41

Op dcfelvc tyd.

I.R.cg.XI.XII.XlII

doorgacns.

Exod. XXXIL

B.cgecrdc

Anno 3ojd.

II. Chron. XlII.

I.Rcg. XIV. XV.
doorgaens.

Anno 3038,

I. Rcg. XV. xvr.
II.Chron.XV,XVI.

Maer 't
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42 Co H KADI GODD«ï

Anno 303:5.

I,Ucg/X'lV. 10.

cn XV. 25-31.

Anno 304c.

I. Reg. XV. XVI.
II. Chron. XVI.

Anno 3Q6 3'

Prpv.XXUJ. 2^.54

Maer 't voet-gequel voor fyne fouten:

'T een met bet andere naa de werken.

L X X X V 1 1.

100. NADAB.
Sapphica.

TQuade bedryf van Vader €nde Sone

'T gantfe geflacht heel en al lütgedelgt heeft.

Datter ook niet bleef over eene, die de

Muire bepifte.

LXXXVIII.
101. B A E S A.

Trochaïca ^cauUU, & dtule^t,

DEfe meinde fyne banden
Vaft te maken. Maer, helaes»

Syn beleid hem niet gelukte.

Die fich hield üap aen den HEER.
Hem derhalven geen geduirig

Rijke wierdc toegevoegt^
Maer is heel met fyn geflachte

Üok geworden uitgeroeit.

LX XXIX.
102- E L A.

-14.

^Sl^ brengt de dronk al quaads te weeg
Die defen Ela met met de wyn Vervtlt,



^ TóNEEE Der öudê Werelb
Vervult, vol heeft voor God gebracht.
En al de fynen uicgedelgt.

0 menfche , pleegt dan nuchterheed

!

X C.
103. Z I M R L
Trochaica Catale£lica.R Echte ftook- en -helle -brand,

Dic belegert, het paleis

Inde aflche heeft gefet,
En fich in de heete gloed
Self (": 6 moord .'} heeft dood gebrand
Toen hy een* week had regeert,

X C I

104. O M R 1.

Ynde getreden in het quade leven
Der Voor - Vaderen , boude Samaria

,

.

D Hoofd-ftad in Ifrael, van Semer aengekocht,
Daerin voost-plantende d' Afc^odery,
1 ot toorne God aldus verwekkende.

X C 1 1.

105- A C H A B.
106. I Z E B E L.

D_
. ,

Sea7ontes.
Tt IS geweeft een paervan erg-gekoppelt quaad,
In Ifrael nier is bekrenkter oit verraaerti F 2

4?

Anno 3o6'4.

I,Rcg. XVI. 15.20

Anno 3004,

I. Rcg. XVI.24.1y,

^nno 3075.

I. Rcg. XVI. XIX.
XXI. XXll.

Ver- "•^^S-^^-^^-^'''
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Anno $07$.

CONRADI GoDDiEI
Verkocht ,

opfettelik te fondigen voor God.

Hoe langer, hoe meer wreed, tyrannis en verwoed.

Haer einde heeft nochtans de laft gedragen fel

;

Hoewel 't geveinfd' berou de wraak noch uitftel gaf :

^oo dat van haer geen hond gebleven is verfchoont

,

Die niettemin fyn bloed en haer lichaem verflond.

X C 1 1 1.

107. XXXVni. J Ü S A P H A T.

I.Chro XVII.3.4.^

Xail. XIX. XX.
I. Keg. XXU.

Hexametra,.

DEfe was een blinkend' Held van God d' HEERE geprefen.

Nochtans door fchreyen \ leven hield in grote gevaeren.

Heeft in fyn tyden g oefFent Gods-dienftige werken ,

End' heeft den Richters g ordent rechtvaerdige rechten,

Was foo kloek, dat hem ook alles van verre bekent was.

En foo rechtvaerdig, dat geen quaad bleef onebrandmerkc,

Waerom hy ook van God met macht end' eere gekroont was.

X Cl V.
108. E L I A.

lamhica Trimetra,

|.Reg.xvii.xvm T T Oe hebdy yvert voor den HEER met grote kracht ?

XTL Veel wonderen gedaen ; gevaft een ruime tyd :

De valfche Prielteren Baals te recht gedoodt

:

Veel doden en vervolgingen meê uitgeftaen :

Van roof-vogels en Engelen wierd gy gefpyft.

Tot

Heeft gcprophctcert

Anno SOi'J/.

XlX.l.Reg.lI.
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Toneel Der Oude Wekblö.
Tot dat gy eindelik van hier in vuirge flam

jMet groter heerlikheed ten hemel zy t gevaern 5

En naaderhand weerom beglinftert neergedaelt

,

Tot een gefelfchap van den HEER der Heerligheed.

Wat wachtme dan noch meer op uwe tweede komft ?

xcv.
109. A H A Z I A. Achabs Soon.

phaleucix,

DEes , het vorige fpoor ras ingetreden

,

Heeft naa Belzebub Afgod heen gefonden

,

Als hem 't ongeval hadde neergeworpen.

Of daer geen God in Ifrael regeerde,

*T vuir fyn vyftigen happig heeft gegeten

,

En den meifter is hoon naa haat geworden

,

En naa 't tydelik, eeuwelik bederven.

X C V I.

109. J O R A M. Ahazias Soon.

Trochaica t^catal. & CataU£lica.

HEt Baals beeld brak hyontwee
Niet de goiide kalveren:

Water heeft hy in dp droogten

,

Zege met flagen behaelt

;

In de fnoo belegeringe

Grote armoe uitgeftaen:

F 3

Heeft gcrcgccrt

Anno 30>»5.

1[.Reg.XXII.52.n*

54. 11. Rcg.1. door-

gacns.

Anno }o^^.

II.Reg.TII.doorgc

VI. 25. 27.

VHI.28.

Wift
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O D D JÈ X

Is Elia gevolge.

Anno 30>>(j,

ii.Kcgjiav.v.yj.
doorg,)^iri^i4,.2i,

Regeerde
Anno jior.

II.Rcg.VIII.i8.5cC,

ll.Chro. XXl.4-0

Anno 3108.

II.Rcg.VIII. 27.

C o Nf R A D r G
Wift wat hy ook mocht be»dej)3c€ii ^

^

Tot honger genen raad.

X C V I Ï.

iio. E L IS A.

VAder, o Vader, o miteren Ifi-aels,
Enfyn wagenen! trefllike wonderen.

r> ^, ry" "^""^'^^^d^gedeeltVan Elk^
Oodhke Geeft m u leven hier uyfgericlitt.
Maer dood zynde, by u geraemt* m't graf
De geftorvene felf geen rufte beqiiam
Dien gy weder het leven hebt ingeftorttr.

XCVIIJ.
XXXIX. JORAM3 Jofaphat, Soon.

Gr» .
S4pphica.

Rouwehk
, bvfter fel en ongerechng ,Welke den beelden Godes eere toeftond :

Vreefde,daer hy 't ook fekerhadde,als de
Wreede tyrannen.

XCIX.
112. XL. AHAZIA. JoramsSoon.

Hv • „ I'imbica Trimetra.
ï IS geweeftalfoo bedorven als de vaer.
Hetjonge pypt, als eerft het oude fong, van aert.

De quae.
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TovtEir, Dér Oudte WbrSld.TovtEir, Dér Oudte WbrSli
De quaede maagfchappy dit heeft te weeg gebracht
Men wort gebetert of veracht door ommegang.

C
113. JE HU.

Bifiicita Elegiaca.

DEfe met onfinnig dryvcn rechtveerdige vonnis
Aen Ifebel voerd' uit, ende de foneh Achabs

cr u D f^^'"
""^ t'"i"ichten Gods fterke bevelen,

blichte Baals tempel, roeide de Papen al uit
Maer bleef noch luiftern naa d' heilloos' Afgoderye
Wat baatt' 'tah 'therc niet hangt Gode heel en al aen.

c r.

A T H A L I A.

DEes' vrouwe byftcr gruwelik heeft gewoedt.
Als fy gedoodt heeft 't hecrfchende huisgefin
Ln poogde dus t harent te trekken

A/r A- '^g^^""Jge onverhindert.
Maer dit tyrann.fch opl?t is haer gemift,
1 oen er noch eenen bleef om uitten hoop

:

Die ras gekroont , en fy gedoodt wierd
Strenge regeeringe korte duir heeft.

Anna

I.Reg.XIX. i<r.i7.

H.Rcg.lX.X.

Anno 3 10^.

JI.Rcgi XI. 1-17.

Il.Chron.XXIl.io.

XaIII, 12 - 1^.

CII
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4.8

Aniui Jii^.

GIL
115. XLI. J O A S.

Phaleucia

II. Reg. XI. XII.

U. Chron. XXUI.
XXIV.

Anno 3137.

SOo vroeg der Koningen regeerde niemand.
Den Tempel was hem in de kindfe jaren

Een fchiiil-plaatfe en hoog-verheve Schele.

Toch foo lange de Priefter hem regeerde

Leefd' hy vromelik, altehans onheilig.

Wat baatt' goed begin ende quaad voleinden \

cm.
116. J O A H A S. Soon van Jehu.

Trochaica CataUcHca.

ii.Rcg. XIII. I - 8. TT Alfche dienft hy plantte voort,

V Met de goude kalveren

,

En Goden Samarie:

Om dat hy lijkwel den H E E R.

Heeft gebeden, hielp hy hem
Van de wreede Syriers.

Want God ook boofdoenderen
Kleine Gods-dienft hier beloont.

Anno 3I5I'

C I V.

117. \ O A S. Soone van Joahas.

lambica Trimetra.

ii.RegXiii.io-io. TT Y volgd' geduirig naa de ftap Jerobeamsj

XjL Maer, door Elifas dood beanxt, betruirde hem.
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T r, '^V,^^,^ P^"" ^"''^ Wereld. 4.6
Jerulalem ten eerft hy heeft genomen in-.

En had gelukkiger geweell, had hy gewift
De vlugge pylen flaen ter aerd ten fefte-mael.
Soo weinig is bekent 't befcheerde lot-geval.

C V.
ii8. XLII. A M A Z I A. .

Sca:^ontes.

HOe volgen haer dc Joodfe Princen aenmalkaér,
O jammer ! in den dienft der Afgoden by ry.
Kond' gy , O grote Vorft, u niet bekeeren draa,>

Als gy de goede hoop gegeven had daervan.

C V I.

119. J E R O B E A M.Glambica Birnetra i^catakU.
Elijk de naem , foo was de daad
Syns Voor-Vaders hem aengeboorn.
Heeft niettemin gelukkelik

Wyd uitgebreidt 't rijk Ifraels.

C V I ï.

120. y O N A s

"li ir Ti- j' ^'flicha, Eleguca..jWI Lind gyt'ontlnappen Gods Geeft, o Vluchtige Jonas ?Hy fpeurd , die gy fochtt, alle u ommewelen
Loopt vry rechts-flinx-om, voor, achter i loopt mede Zeewaerts,'

® Hy kon

Anno 3 1 j2.

II.Rcg.XlV. I

II. Chron.XXVo
doorgacnj.

Anno i\66.

tl. Keg. XIV. 23.0

Prophctccrdc

Anno 3 1 6(?,

n.Rcg.XIV. 2^.

Jon .I.ir. III. IV.

Matt. XU.
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Regeerde

Anno 3 1 I

.

ll.Reg.XV. i-i .^

Il.Chion. XXVI.
dooro-acns.

Anno 3228.

ll.Reg.XV. 8-i<r.

\

50 C O N R A D I G O D D t

Hy kon II wel vinden midden al in de baren.
Dry dagen een walvifch uw' graf was, maer weder uirfpooo-
Omme te verkonden 't vonnis over Ninive.

Aldaer een fchadiiw veelliever u was tegen hitte,
Dan foo veel volx van jonge en oude" dagen.

C V I 1 1.

121. XLIII. AZARIA, ofte U Z Z I A.
Trochaica K^cataUBlca

,

MEt de w'ind van grote Zege-
Pralen opgcblafen heeft hy
Hei'ige amten willen oefnen.

'T welk hem euvel is bekomen 3

Toen hem heett God met melaatsheed
Aengetaft, en uit den Tempel
Uitgefloten , is geftorven.

Hoewel hy eerlt wel geheerfcht had.

cix.
ƒ122. Z ACH ARIA,
I123. S A LLU M.

Trochaica CataU^ica,

DEfe hebben korte vreugd
Ende lange rou gehad.
D'eene fes maend heeft regeert,

D'andre maer een volle maend.

Weinig
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ToNEEt Der Oude Wereld,
Weinig hebbend' uitgerichtt

Hun *c levende fond benam.
C X.

124. ME N A HE M.
125. PEKAHIA.

Hexfimetra.

DEes Menahem met fyn nae{aac wel ruimere tyden
Heeft het volk Ifraels geregeert, als wettige machten:
Maer zyn d' Afgoderye geweeJl aenklevende beide.

En minder dan niet vernoemt met Prinflike deugden,
Konden fy gants geen volllandi^ rijke gewinnen.

CXI.
126. JESAIA,

f^fclepiadca.
. ,

En vermaerde Propheet /hoogadehk geböorn ,

JLy Majefteitelik liAeft mond, pen en hert geroert

:

Alles tot Godes' eer yverig uitgewrogt.
Heeft feer duidelik ook lange te voor verhaelt
r werk onfer zaligheed. Dreigde den ondergang
Des volx en Koningen. Totmen hem eindelik
Voor fyn Godlike dienft doodelik heeft gezaagt

C X 1 1.

127. XLIV. J O T H A M„

S
Sapphka,

Ins Vaders ridderlike daden heeft hy
Met de landbou als ftede-houder ernftig G 2

5ï

Anno 3225?.

^nno 3 2 3y.

n.Reg. XV. 14-27.

Fropheteerdc

Anno 3230.

Jcfa. cioorgacns.

Il.Rcg.XrX.2. 5cc.

Regeerdjc

Anno 3 242,

II.Reg. XV. ^ 7.

Il.Chron. XXVIL

Naa-
^^orgacns.
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5^ CoNRADlGoDDiEJ
Naagefpoort, ter tyd dat hem opgedragen

Wierd de regeering.

Heeft fich hernaemaels wel in al gequeten,
Landen en luiden geregeert bequaemlik,

• En beheerfcht voorders de Vianden al met
Brave triomfen.

C X I I L
Anno 5241. 128. P E K A H.

129. H O S E A.

Jamhica Trimetra,

ïi.Reg.xv. 27-32. Ees ftriiikelen met haer regeering Ifraels,
xvii.x-M.

1 } En vallen ook te grond geheel mef alle 't volk,
'T welk in gevangenis gcduirig is geftelt.

Hoe kan de menich verblyven m fyn eigedom.
Die God veracht^ en van den HEER afkeerig is ?

CXI V.
130. SALMANESER„

lAmhicx Trimetra.
ii.Rrg.xvii.op. Tnv Ees moet alhier al mee te voorfchyn komen acn,

xviuT-Ts. -L/ Mits hy \ Gerichte Gods geftreng heeft uirgevoert,
Hofc.x. 14. Tien ftammen Ifraels gevanglik weggefleipt

,

Haer land weder befet met andre volkeren :

Dat nieman is bewuft de plaats waer fy nu zyn.
Ook felf de Joden niet. O ftrafFe vrake Gods
Syn eige volk aldus geheel te roeyen uiti



T

ToKïEEr. Der Oude Werelb.
CX V.

131. XLV. A C H A Z.

Ot d* Afgoden van d* Heidenen heeft Acha?
Sich mee begeven , wachtende heil van haer.

53

Beroofde God d'HEER, cnde fich felfs

,

Ommc te blyven in eere en ftaat.

C X V I.

ip. XLVI. H I S K I A.

Heroica. •

VRoom der God-zaligheed, oprecht uit gronde des herten
Heett de Son m fyn fiekt* doen ruggelen etlike graden.

'

,
*Jch, dat'er hier niets is volftandig nochte geduirig!

Ons tyd IS by een Son-wyfer wel te geljjken.
Doende de Son 't leven ons vertonen op alle manieren :
All uiren dagelix gaen heen met'er op, met'er onder;
Maer komen met weer die hier voor defe geweeft zynWaer donker fchaduw is des doods eindlike lini.

D
C X V 1 1.

S A N H E R I B.

T> , .
Phaleucia.

tcs
, uitfnorkende ftoute lafteringen

lot Gods honinge ende fpotterye.

Anno 3257.

II.Rcg.XVI.doorg.
Il.Chron. XXVIII.

doorgacns.

Anno 3270,

II.Reg.XVIII.XIX
Il.Chron. XXIX.
XXX. XXXI.
XXXIII.

Jefa. XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.

Anno j2^3.

Heeft

II.Reg.XVIII.XIX
II. Chron, XXXII.
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CoNRADtGODDiEl
Jefa. XXXVI. Heeft een fterk gebit inde mond gekregen

,

itob.t^xV/' Met weerhakige takken inde neufe.

'T heir by duyfenden onverhoeds geheelik

Door Gods Engel in, eene nacht geflagen

Heeft hem doen wederom te fiiggekeeren

Naa 't land AfTyrien 'flap en verachtlik,

Daer fyn eigene Soons hem omnlebrachten.

CXVIII.
Anno3.,,. 13+. XX V 1 1.

' M A N N A S S E.
' * ' Heroica.

ii.Reg.xxi. I - 19. TTjr Y Zynd' aen den avoild van het Ifrels ryke gekomen

,

ii.chron. xxxiii.
Met'fyn bofe leven nochtans heeft veele bedreven ^

Die hy door ftichting weder heeft ten goede gebecert.

Niemand beeft langer fyn heerfchappye geoefFent,

Omme te meer hier fyn moetwillige Sond te beweenen.

Anno 3 3 54-

135. X L V I 1 1. A M O N.
n.Rcg.xxr. ip-o ^^fclepiadéa.
ii.chron.xxxiii. ^ uiTchen 't quadc en het deiigdelike wandlende

X Heeft in fyn leven het een en het aer gepleegt.

In fyn jonge dagen vromelik op gebracht,

In fyn laatfte dagen inodelik beeft regeert.

C X X
Anno 5j5(?. 136. X L I X. ] O S I A.

ii.Rea.xxir.Xxm .
Ph^leucia.

11. ch"on. XXXIV. T T Y noit merkelik eene fond begaen heeft,

SlX Die tot fyner oneer is opgeteikent.



ToNBEL Der Oude Wereld.
Maer Gods heilige wet beftelt te lefen^

En die't oefFenen uit gehelen herten:
Heeft het vcrvallene PaefTchen ingeftelt weer,
En GodS'dienftioe wercken acngeordent.
Eiecfr een trefiike naem naagelaten^
Al voor mennige jaer gefpelt te vooren.
Door klagliedcren alle jaer verheerlikt.

C X X I.

137. J E R E M I

lamhica Trimeira.
*

DEes zynde noch Teerjong tot een Prophete Gods
Voor \ bofe joodfe volk gekoren is geweeft

,

Alwaerh, een jok droeg gedurig aen den hals,
^n hter lich onder \ felv' te geven heeft belaft:Om welken oorfaak hy geworpen in den kuil
Voi flix, van eene Moor weder wierd uitgehaelt,
Egypten hem daer naa gevanglik houdende.
Heeft haer en ydcr een de plagen omgedeilt.

C X X 1 I.

138 J O A H A S.

It de twede hy de eerfte,
Uit de eerfte hy de leflej
Uit de left' is niet geworden.

'1 Joodfe ryk hy heeft bedorven,
Dat te voor foo wel geftelt was.

ff
I.Reg. XIII. 2.

Prophetccrdc

Anno 3 3(J5»,

Jercm. I. XXVII.
XXVIII.XLIU.&C

Regeerde

Anno
5 587.

II. Reg. XXIII.

Ezcch.XIX. 3.4.^

II.Chr.XXXVl.i-5

CXXIII.
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Anno 5388.

IlReg.XXIII.5-40
XXIV. 1.2.

II. Chron. XXXVI.
4-5>.

Jcrcm.XXII.i8. 1.9

Anno 35^2.

lI.Rcg.XXIV. 1.2.

ll.Chron. XXXVI.
6. 14. 19.

Jere.XXV. 1.1.3.9.

D.t.lV.i 1.22.32.55

Anno 3 199»

lI.Rcg.XXIV. 8.5>.

II.Chr.XXXVI.8.i>

E2ech.XXI.i<^.27.

56 GöNRADI GoDDiEï
G X X I I I.

139. L. J O J A K I M.
Fhaleucia,

BOofaerdig fel, en heftig opgeblafen
Onder twee Koningen fich had te buigen :

Maer afvallende , leefd' hy als begraven.
Naa fyn dood, de begrafnis hem gevveigert,
Wierd* als een efel olik heengeworpen.

C X X 1 V.

Vfo. NEBUCADNEZAR.
lambica Bimetra,

EEn trotfig Held, en machtig Heer ,

Die d' aerde kon befchaduwen

,

Van menfchelik geworden is

Een domme beeft onredelik:
'T welk volle feven jaer beliep.
Eer hy bequam tot menfchelikhccdo
Hy had de Joden in Babel
Eerft weggevoert gevankelik,
Den Tempel en Jerufalem
Verbrand , en in de grond geflicht.

C X X V.
141- LI. JOJACHIN.

lamhica Trimetra.

JErufalcm de fchone en vermaerde ftad

Valt met den Tempellen 't gekroonde flot-paleis. Uit
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Toneel Der Oude SWereld.
Uit fyn Vaderland de Koning is weggeraakt

,

En naa 't Babelfe rijk viandelik gefleipr.

Want wat Vaderland hy kan hebben in 't belït.

Die fynen HEER en God felv* uit het fyneftoot.

C X X V I.

14.2. Z E D E K I A.
lambicaVimetraK^CAl.

EEn bofe en verachte vyg

,

Onheilig, en daerom gepraemt.
Heeft in de ftad geen ftad gefien.

Een droevig eind was hem befcheert.

C X X V 1 1.

143. E Z E C H I E L.

Difticha Elegiaca.

DEfe Propheet doet vermelden Gods wondre gefichten,
Slokte op een rolboek van de benaude ween.

Heeft fyn hair en baerd op feltfame wyfe gehandelt,
Omme te vertonen d' eindlike wrake Godes.

Maer kon geen voordeel doen by d' hartnekkige [oden,
öpottende , oft hy *t uit eige gedichte dede.

CX XVIII.
144- DANIËL.

Heroica.
Eie yvas in Babyion boven all' d' inlandife Princen
Aen t Hof der Koningen feer heerlik en hooge verheven

H

57

Anno 3400.

n.Reg.XXIV.i7-ö
XXV. d. 7. Jercm.
XX IV. (loorgaens.

Prophetecrdc

Anno 3404.

Eze.I.II. III. Capp.

y. 1,2. 3.4.

XX. 49.

Door

Omtr^c ^efclvc ty<?.

Dan. I.II. V.Vr.
en doorgacns.

Matt. Xxfviif^



58 CONRADI GODD^Ï
Door welker nyd hy moeft iiitftaen doodljke vonnis,

Daeruit God boven haer vermoeden wifte te redden.
Heeft g'openbaerr daer veel donkere vreemde geheimen^
Dic men moet leien verjftandelik ende met oordeel.

C X X I X.
Aono 343s 145. L 1 1. S E A L T H I £ L.

Heroica.

i. chron. in. 17. TpV Ees' over hem felv' heeft in flavernye geheerfchapt,

Lurin. 27.
^" ^^^^ ^^g^" 3 famt fyns volx fonde gebeden :

Heeft dry Dwinglanden verdaen met droevige tranen,
Maer moeft afwachten dien tyd van d* HEERE befloten.

C X X X
146. LHI. Ze'ru'bBABEL

Sapphica,

^Tv'z'vn
^^^^ rechten vader in 't benaude

Hag.i.'i. i3*'i4.^' JL/ Joodfe geflacht eerft begon aentevangen
ii. 24.Zach.iv.<?.7. En te volbrengen Godes heilige Tempel

Naa de gevangnis.

C X X X L
Pmtr^cdcfclve tyd.

j^y J £ S U
K^fclepiadéa.

^ ni. 2. 3. Pper-priefter hy , heeft yverig aengevvendt

i.iiV. it'i,
dienft tot weder oprïchtinge van Godes

E«r. III

Hai

Outaer



Toneel Der Ouöé WèitELDe
Oucaer tot Salènij en vorige flichtingen

Van grond tot boven aen heerelik opgehaelt.

t)aer hy den Satan heeft heftelik afi^ekeert.

C X X X 1 1.

59

148.

149.

B
R H

I U
E S

D.

A.
LIV. <

^

Elegiaca.

BEid' buiten Babyion der Vorften d' eerfte geboren
Slaen d' hand aen 'c werk met troeffelen ende degens.

D' een hand den troeffel, d' ander den dagge geveit hield
D' een vorderd' 't werk, 't welk d' acr dede verdedigen.

C X X X II I.

150. E Z R A.

lamhic/t Trimetra.

VErmaerde Priefter en geleerde Schriftgeleerd'

,

Wat hebt gy al gedaen in yï töD timmering
Van't heilig huis, en volx bekeering tot den HEER

Wiens woord door uwe vlyt in order is gebracht,
V an andre fchriften in 't befonder afgeftelt

,

Gelijk men het nu leeft, en ook voor Godlik houdt.

e X X X I V.
151 N E H E M 1 A.

Vu ^ "^^ft hy al gehad weer-palen in de weg
VV L)oor d een en ander hand geplant, geftut,

H 2

geftyft

Zyn geboren om-
trent het Jaer 3471,

Nehem. IV. 17.

Matt. I. I 3.

Luc. in, 27,

Volbracht fyn hfl.

Anno 3543.

Ezr. VII. I. 6. 11.

VlIi.door^.iX.X.

Boude de muiren

Jcrufalems.

Anno 355^.

In 't bock Nehemic

doorgacnJ,

Die hy



rv u r
C O N R A D I G O D D « I

iJie hy tefaeni nochtans betrouwend' op den HEER
Verwonnen heeft, en foo bevordert het eebou
Jerufalems , en 't volk behouden en bewaert.

Geboren omtrent. C X X X V
152. LV. J O ANNA.
153. LVI. J U D A.
154- LVir. JOSEPH
155- Lm. SE MEI.

h ^ nieuwe Tempel nieuwe dienft
>Lv En nieuwe yver brachte mee.

Dies houdmen in Gods-dienftigheed
Haer tyd zy hier befteedt geweeft.

C X X X V I.

156. AH.ASUEROS/
157- VASTHI.
ifS. E S T H E R.
159- MORDECHAI.
160. H A M A N.

gryp van het boek \ v^fl-Ï
^^""^^^ ^.^^^ befchikking

:

liiher. ^ ^afthi met en wilde komen

V(v?K^- AfTueers begeerte:
Efther hier door aen de kroon raakCi

Luc.m. 2tr. 27.

Anno 3^41

.



6t
Toneel Der Oude Wérhld,

Om dat alle *t Joods geflachte

Mochte leven 't welk hun anders

Sou benomen zyn geworden
Door de lift van eenen Haman

,

Dien de galg voor Mordechai
Self ten hangmael is gevallen.

C XXX VII.
161. LIX. MATTHATIA.
162. LX. MAATH.
163. LXI. N AG GAL
164. LXII. ESLL

Hexamefra.

ONder 't Perfife rijk twee van dees eerfte gehoorden,

p andere twee laatften fich buigden en heulden al onder
'S Groten Alexanders macht, en der volgende Grieken,

Die over hacr end' haer land heerfchappye bedreven,
^

Waerover hun leven hier met weinige vreugde gefelt was.

CX XXVIII.
165. Lxni. nauaM.
166. LXIV. AM os.

168. LXVL.jos EFa
--w Tl 111

^^^^^^^^^ ^catalectica, & Catale^ica
T Kouwehkke martelaerfe

Vjr ' Tyden hebben dees beleeft
, H 3 Ende

Anno 3 6*1

3703.

De Perfife Monarchi
{s ten einde gelopen

Anno \ Cjo, toen dc
Griexe begoft heeft.

Voor Chriftum 330.

jaren.

Luc. III. 25.

^nno 3731.

3787.

Siet doorgacns in dc

boeken der Machab.

Luc. 111,24, £^
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Anno 3S43,

5871.

3S27-

iue.lir. i.4-.

Anno 35.5 j.

I-ue. III. i3.

C O N R A D
Ende zyn geworden al meeft

Vluchtig uit haer Bethlehem.
Want tegen tyrannis heerfchen
*T befte middel 't vlieden is.

G O D D I

169.

170.

171.

172.

C X X X I X.
LXVII. JANNA
LX VIII. MELCHI
LX IX. LEVl
L X X. M A T T H A T.

Geflacht - regifter onfes H E E RN
Van ouds gelaten onverhaeld,
Leert, hoedat onferaller HEIL,

Uit onbekende, hiergebooren.
Gebleven is den tyd bedekt

C X L.
173- L X X I. HE

Heroica.

L I.

TT Em s Heilands Chrifti den Groot - Vader achtme geweeft zyn

,

XX En s ouden Jofephs den Schoon -Vader, hem veremaagfchapt^

Altoo, '"'a ^l^"""
f^^^^^"^^ heilige Moeder. ^

°

^Itoos dit gaat vaft, dat hy is naa menfchlike Jini^ aüernaefte geweeft van Chrifti waerdige Moeder.

CXLl
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Toneel Der Oude Wereld, 6j

CXLI.
174. J O S E P H.

Fhaleucia.

DEes den Pleeg-Vader is geweeft des H E ER E N, Matt. 1. 16. 19.

Aen die heilige maagd getrout Maria. m. 11.21.

Maer een wonder ik hier nu gaa verhalen.
"^'^^^

Een kind heerfchr over al de gantfe werreld ;

Heerfchappye de moeder heeft op haer kind :

Maer dees Pleeg-Vader heerfcht over de moeder.
Soo dat defe dan heerfcht over de werreld,
Die diea HEERE van alles in *t gebied heeft.

C X L 1 1.

175- LXXIL MARIA, Anno 3p8j.

Titftïcha, Elegiaca.

/nr Üds dochter, moeder Gods, en baerfter van'er Heiland, Jf-^"-'^

lu ^^'J^f^^
der zaligheed van de geheele wereld. Luc'i nli'''

' "^'^
' ' dochter, moeder en alle gader ,

Mee God ter zalighped en Godes eere vereent.

CXLIII.
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H COMHADIGODD/EI
C XL III.

176. JOANNES DE DOPER.
Trochaiea i^catak£tica.

JeC XI.. 5. Tl/* ^^^^ ^^"^ ^'"^ geworden,
Maia III. I. IV. T. VV 'T welk kan huppdn in de moeder
xr;";;:x^V: Hydegrootffirs'endekkintte,
10. ii.Luc.i. ünde de luidfte ende ftilfte.

doorgacns. Stcrrc die de Sonne voorgaat

,

Ende die de Sonne naakomt.-
Roept ook met gedoodden hoofde.

C X L I V

A„no3..,.
'77- LXXIII. JESUS CHRISTUS.

D ,
Sapphka.

tle den Leeu is van het edle r«da.

-•—-0. ZvSf ^'^t-
^"^""'1^ -«^-^ God:

jeft. VII. .4.
^yn<3e daerdoor hier op 'er aerd gezegent

^fighemtoekon^lofenee^^^dr'^^"-
P I...,. Hier en hiernaemaek Hy is onfen Heiland,

Ende der woorden Godes het Beginfel

Middel en EINDE.

EENIGE



E E N I G E

PSALMEN DAVIDS.
Volgens den Hebreefen grond-text, en de Nieuwe Overfettin-

ge des Bibels, fonder rijm naa de Griexe en Latynfe Dicht-konft op de
gewoonlike voifen geftelt , waer op menfc ook bcquacmiik kan fingen.

Den I. P S A L M.
De Verflen ofte Regelen van defen Pfalm fyn twederlei.

65

Brachycat.
1-- Regel. r. 2. 5.

6^;

Regel. 3. 4.

• Vers.Het I. Sang

O wel gelukzalig de menfche leeft.
Die niet en helt naer Goddelofen raad j

tAi niet betreedt der bofe Sondaers fporenj

Af ï geftoek der fpotteren geplaatft is.
Maer fyne lult heeft in des H E ER EN

die, dag en nacht, neerftelik befint.

Hy is gelijk een fraeje boom, geplant
Voordachtlik aen de kant van ?enen beek,

i er rechte tyd met vrucht volop geladen

,

l

wet,'

Text- verflen.

Die't
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66 CONRADI GoDDiEï
Die 't blad behoudt gcftadig onverwelklik.

Soo fal de menfch, die vroom is , ook geraen
Wat hy begint, 't gelukt hem al naa wenfch.

'

4. Maer foo en ift met bofe boeven niet :

5^

Sy flachten het verworpe lofe kaf

,

Door fterke wind gins ende weer gedreven.
Dies konnen ook fy niet ftel-houdend' blyven

Voor 't recht gericht, noch m de famening
Der vrome, daerfe zyn by een vergaert

4.
Schoon hier de God-gè'aerde onbekendt
En ongeacht in haere vroomheed ^aen •

Nochtans den HEER, die t al beoogt genaulik,
Is wel bekendt fyncr gerechten wandel.

Maer *t geene der godlpfen eind betreft.
De weg, vanhaer beftapt, te niete gaat.

Den 11. PSALM.
'Defe verfcn komen overeen met de vorige , nmtrfyn tn de Regelen verfcheiden..

'Brachycatalcüica. Reg. 1.3.6.8.
Cataleüica. Reg. 2.4.5:./.

WA ertoe is al \ geraes toch aengeleit.
Dat 't Heidedom rfame fpant verbolgen?

Dat vele volx is machtig op de been ^



Um ydelheed te denken en te plegen.
De Groot op aerd, die goude fcepters voeren

Met Vorftlik' hulp te rade zyn gegaen ,

'

En Hellen haer tegen den HEER der Heeren
En fyn Gefalfd*, fyn lieffte waerdüe pand.

'

2,

Sy hitfen haer elkander aldus aen :

^^^^ °P •' elk fchrap ftaa ! en al de banden
' ^" ^1 touwen onbefchroomt

Van hals, en hand, en voet-gepraem verbreke '

tdoch, die in den Hemel heeft zyn woning
Sal kloeklik belacchen haer beleid.

En onverhoeds fal hyfe fmaadlik fpotten-
Want, hy te ftrak, fich niet befchimpen laat.

Als hy dan is door fulke ftoutigheed
VJntiteken, en de flamme uit komt berften,

bal hyfe t'faera verfcbrikken heftelik,

Ttf.!?' T grimmigheed toedryven:

T4.K J^' C- ^Pyt van air dien 't leed is ;)

ÏTn r ^S-""»"? eeuwig af gefalft :En fyne Majeftcit den troon geveftigt
1 e Zyon, op myn berg der heiligheed.

P O S E.

I
-

ikfalnuvan'tbefluitverhalengten,

N. ^7

Betref-
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68 GONRADiGoDD
Betreffend' het gefalfde Hoofd des Heilands.

De H E E RE heeft tot my van hem gefeit

:

Myn Sone gy : van my heden geboren.
Doet eenen eifch, hy fal gewis geworden ;

Het Heidedom ftel uwe Majefteit
Ten eigedom, ter ryker erfFeniflej

Soo verre fich de wyde werreld ttrekt»

Het bofe rot gy fult te pletter flaen.
En bryfelen t met eenen ifern fcepter^

En breken als portc-bakkers vat

,

Daer niet van is meer, dan de blote fcherven.
Dies paft nu op, foo wel Koning als Prince/

Ter deugd u ftelt verllandelik voortaen.

Qy Ovrigheed en Richteren der aerde.
Neemt goede tucht en dees berichting aen.

6.

Dient God den HEER met oncreveinfde vrees,
En niettemin met tfidderen verheugt u :

Laat blydfchap end' ontfag gefelfchapt zyn.
Komt ende kuft den Sone Gods vol eeren:
Anders fou hy , in arre moed ontfteken,
Op uwe weg met haeft u doen vergaen;

Wen hittig hert maer weinig annefl^mde.
O rijk van heil , die fich betrout op hem !

Den
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OVERGESETTE PsALMEN.
Den III. PSALM.

lambica D'metra BrachycatdeSiica , & CataleSim
,

feu tAnacreontka. EenPfalmbavids,

I.

HOe vele zyn, o HEER,
Hoe mennig in getal,

Die lich tefame rotten ?

Wat dreigt my hoge trots ?

Wat waftfe dapper aen
,

Die my nu komt beftoken ?

Wat vindm'er al by een
In defe myne plaag 3

Die myne ziel befpringen?
En feggen : Hy en heeft
By God den Heer nu meer

Geen heil,, 't is hem benomen,

z.

Maet gy, o HEERE zyt
Myn beukelaer, en hoog

Befchutter in gevaren.

Die my verherelikt I ^



fO C O N R A D I

En 't hoofd my uit de ftof

Opricht, en heft om hoge,
In *t deerlik ongeval
Mynftemme, metgeklag.

Deed ik ten MEERE wenden.
Waerop God heeft verhoort
Uit fyn verbeve flot

Myn bede naa behagen.

Daerom fal ik bevryd
Van forgen ende dut

Ter ruftc my begeven.
En flapen onbevreeft

,

Ontwaken onbefchroomt

:

Wat met God ik te bed gaa.
Schoon vielen op my aen

,

Met een verwoede moed,
Tien duifenden van oorloog

,

In haer dagordening
^

Noch foude myn gemoed
Door vrefe niet beangft zyn.

4.
Staat op ter hulpe , HEER»
Verloft my , ende toont

Gelijk wel eer, uw' krachten.
Toen 't kinne-rif geknerift

G O D D ^ I

Myner



OVERGESETTE PSALMEN.
Myner vianden , hun

De tanden hebt gebroken.

Behoudenis met hulp
Is by den HEER des heils

In alle doods-gevaren.
Syn milde zegening
Wort rij klik uitgeftort

Op 't volk van hem begunftigt.

Den IV. PSALM,
IdmbicA Dimetra Hyperacatalelticay

Hypera.

7«

- V Reg. 1.3.4.^.8.9.

Een Pfalm DaviJs

,

voor den Oppcr-

fangmccftcr op NC'
ginoccn.

V - I Reg, z.y.7,10,

TV 7" Anneerik, Heer, u troon befoekeW Met myne beden angftclik

:

Verhoort dan , Heer myns rechts en huiper.
Als gy wel eer ruimte fchafdet

In myn benauwen : Weeft nu ook
Alfoo genadig j hoort gebeden.
Gy mannen hei \ Hoe lange fai

Myn eere my tot fchande ftrekken?
-Hoe lange fult gy ydelhecden Bemin*
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Tl COHRADlGODDiEI
Beminnen , endc leuge-tael ?

2.

Neen, mannen! Hoort naa reden immers.
En weet, dat hem de HE ERE hier

Een gunftgenoot heeft afgefondert:
Daerom fal hy in noot verhoren
My 5 als ik hem ter oore roep.

Dies zyt beroert door eeni^' onkift
Maer dryft de fonde ver van u.

Wanneer te bed gy zyt gelegen ,

Soo daelt tot uwe nacht-gepeinfen 3

En houd u flille
5 fwygt met een.

Dan koomt in een oprechtig herte
Den Heere offerande doen.

Aen beefte-vet is 't niet gelegen.
Laat zyn 11 hoop aen God geankeft.
En vaftlik op den HE E R betrout

Veel feggen; ei toont my toch eenen
Die ons betoog het ware goed.

Maer, HEERE God, wilt flechsuftralen
Van \ heilig aengeficht verheffen
Op my en al de mynigen.

4.
Waermegy^ Heer, meer fult verheugen
Myn herte, blyder in der daad
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OVERGESETTE PsALMEN,
Dan alffe volle grane-fchuiren
En kelderen vol foete wynen

Hebben gepropt en opgedaen.
Ik fal dan in vree en geruttheed

Neerleggen, ende'flapen uit:

En ryfen op fonder beduchten
Wantgy, o HEER, alleen bevordert

Dat ik feker myn huis bewoon.

Den V. P S A L M.
lambica Dtmetra Hypcracatale£lica

^ t^cata-
leÜica & ^donia,

Reg.

Reg. 2. 3.

R^g. 5-

H/pera.

^cataL

u - "1

1

^ "

,

"
1

- Ü u

1 •OH E E RE , wilt toch m yne reden
Ter oore nemen in genaad.
En myns gemoeds bedenkingen

Aenmoedig aen uw' herte laten

Komen en ingaen,

O myn Koning, myn hoogfte Heere,
K

73

Een Pfalm Davids»
voor den Opper-
fanemecftc^ op Nc-
èhiloth.

Merkt
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7^ CoKRADI GoDD-«I
Merkt op de ftemnie myns geroeps.

En plaatfe diep in uw* gedacht.

Want in de nood ik brenge tuwgterts

Myne gebeden.
3.

'S Morgens ^ o HEER , fult gy de ftemmc

Van myn gefchri fnel horen aen ,

Eer noch de nacht gants is ten eind'

Tot uwe troon fal ik genaken ,

Houdende wachte.
4.

Want niet gy een alfulke God Zyt,
Dien goddeloosheed oit behaagt.

Wie tot de boosheed fich begeeft

,

Kan 3
by u Heiligheed berucht 5 geen

Plaatfe bekleeden,
5-

Geen dwafcn fullen voor u ogen

Beftaen met haer uitfinnigheed:

Gy haat met een afkeerig hert

Der ongerechtigheed bewerkers

,

Als u vianden.

p O s

Die leugencn weet optepronken
Verdoet gy, HEER, met gramme fin^

Een gruwel aller gruwelen Is voor
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f
OVERGESETTE P S A L M E M.

is voor u een bloed-dorftig onman
Ende bedrieger.

7f

7.

Maer ik, vol uwer goedigheeden

,

Sal my begeven naa u huis,
'T palleis van uwe Heiligheed .•

Daer ik te buigen koom in uwe
Vrefe demoedig.

^ ^eidt toch myne gangen
Op 't fpoor van uw' gerechtigheed :

Richtt uw* pad heen voor myn gefichr.Om die my hier genau befpieden,

Ende belagen.

Want in de mond van elk bevindraen
Niet recht-gefchapens .•

"t herte vol
Van valfche lift is, en de keel

1 ontflote graf gelijk, de tonge is

Vlaejende flikflois.

^Ï/hlef/'''"Ï'S'
Heere:\,, tochAL naer beraad te niete gaen

Verdryftfe, roeitfe gantflik uitWant fy, tegens u ftaende, toomloos
Sonde bedryven,

K 2
IX. Maer



O N R A D
II

I G O D D -iE I
76

12. Maer blydelik laat fich verheugen

Elkeen, die hembetrout opu,
Befpaertfe , God , tot vreugd - bedryf j

Laat defe juichen ende fpringen,

Die u beminnen.
1 2.

13. Wantgy, o HEER, fult den gerechten

Met zegen en goedgunftigheed

Bekronen, en daérmee gelijk

En beukelaer lyn hooft bedekken,

Ende befchermen.

Den VI. PSALM.
lamhicd Bimetrk Catale^ica^ & Brachycataleötica.

Als boven den derden Pfalm.

I.

Een Pfalm Davids,

voor den Opper,
fangmeefter, op Ne-
ginoth , op dc Sche-

minith. Cataleüica.

^rachycataleÜ.

Reg.

Reg,

1. 2. 4. 5.

5.6

BArmhertig, heilig HEERE,
Valt niet met ongenaden

Verbolgen op myn aen.

Slaat wy met uwe geeflel

Niet al te Itraf noch heftige

In wrede grimmigheed.
2.

Maer komt toch. H E E RE, mywaerts. Goet=
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OVERGÉSETTE PsALMEH.
Goetgunftig en genaedig,

Want ik ben afgepynt.

Laat my u hand genefen
,

Mits my de fchrik gevaren
Is in*t gebeente toe.

Jaa in de bange ziele

,

Daer het geweet benoiiwt is

Inwendig, en beangfl:.

O hooggeprefen H E E R E

,

Hoe lang lal het gebeuren
Eer 't eens ten einde loopt ?

Keert weerom, HE ERE, mywaerts
In defe myn benaudheed

En angft, behout de Ziel.
Verloft my hier benefïens

,

Om uw' getrouwe gunfte.
Uw' Godlikhced ter eer.

Want in de doode lyken
Geen kennis of gedachte

Is noch geheugenis.
Wie fou er uws gedenken
Of uwe prys ophalen

In t onder - aerdfe graf ?

K 2

77

6.

6. Van
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8.

lO.

>5 G O N R A D 1 Go D O /E l

Van myne fuchten aemloos
En mat ben ik geworden

Door al de bangigheen.
Myn bedde gantfe nachten
Als in't bad is gewaflchen

Van imyn getraende nat.

7°

Myn oge doorgeknaagt is

Door veel geween veroudert
,

En myn gefichte weg.
Te meer, dewyl de geene,
Die my vyandlik haten

iMy ook beangftigen.

Weg alle goddelofe

,

Die 't quade werk begeerig.
Vertrekt in haefl: van hier

Dewyle God de H E E R E
De ftemme mynes huilens

Begint te horen aen.

De HEERE heeft tot alle
Myn fmeken en de kermen

Syn gunftig oor gekeert.
En fal nu infgelijken

Myn uitgeftortte beden
Aennemen
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P S A L M E K«
OVERGESETTE

Acnncmen hertelik.

lO.

Dies alle myn vianden
Met fchaemte feer beladen

Zyn van fchrik heel benaut.
Aerflinx te rug gedreven
Sal haer de fchand betrappen

In eenen ogeblik.

Den VII. PSALM.
lambna Dimetra HyperacataUHicA

Als boven den vierden Pfalm.
Hyperacat, Reg. i. 2. y.g.
<^cataleH. Reg. 3. 4! 7.

8.'

OP uwe gunfl betrouw' ik^ HE ERE
In t fwaer gedreig der ongelukken-'

Diesrcdniy, cn helpt mygerad
V an alle myn vervolc;eren.

Dat haere klaeu myn droeve zide
ISiet rove, noch verfcheure fel-

Gelykdeleeuhctveebefpri^ct,
Van heul en hulpe zynde bloot.

Ikneem u, God,totniyn'getuige
tn richter, mdien ik begaen heb

En fulke daad, my op geleitj

?9

II.

Davids Schiggajon

,

<iat hy den H E E -

R E gefongen heeft

over dc woorden van
Ciifch , den fonc v*n
JciDÏni.

4"

Soo
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8o CONRADi GODD
Soo eeni'g onrecht is ter hand.

5. Indien ik hem , die fich geruft hield

,

De vree met onvree oit beloonde :

Indien ik hebbe niet geredt

Dien , de met onreen my was hels.

3.

Soo wenfcb ik heer dat myn vianden
Myn Ziel bejagen, achterhalen,

Van lyf en haef beroven , en

Myn eer tot in den drek betreen.

Staat op, verheft u, H EER , met yver

Om myns viands vcrbolgenheeden,
Ontwaekt, en uws gerichts gedenkt.

Dat gy betreedt op d'hoogfte trap.

4.

8. Soo fal fich het volk hoopfe wyfe
Om uwen richter -ftoel begeven.

Keert weer van haer dan in de hoogt' :

9. Soo fult gy, HEER, het recht bevroen,

O Richter - H E E R der gantfcr aerde.
Richt myne faak naa mynes herten

Oprechtig-en-gerechtigheed

;

Want beide zyns u, Heer, bewulf.

Laat toch de boosheed der God-honers
Een einde nemen, maer beveftigt.

D' oprechten, o gerechte God,

JE l

Dien
gy
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OvERGESET TE P s A
Dien gy beproeft en nier , en hert.

Gelijk de Kryfman onbevreeft is.

Wanneer hy heeft *t fchild tot bedekking

:

Dus by God is myn veilge fchild,

Waermee de vromen hy behout

Rechtvacrdig is hy in 't gerichte:
D' oprechte krygt gerechte vonnis^

De bofe fyn gerechte ftraf;

AVaerop God daglix is verhitt.

Wil dees fich hier niet haeft bekeeren
Van fyne fond met recht berouwen ,

Hy fcherpt het fweerd, hy fpant de boog .

En houd dc beid ter wraak gereed :

Met wapenen ter dood gevcerd^igt.
De boge-pees word opgetogen

,

Depyperop, de vlygt fnor-af

;

De wond is doodlik , *t is gedaen.
Dus fiet de menfch hem dan bedroeden
Met het gebaerde kind van onrechr

Door 't fwanger herte van de moeit,
1 welk komt te baren ydelheed.

Een diepe kuil ten val te graven
Een put te delven hy bemoeit hem

Daer hy toch in feljfkomt te ftorten

,



D D JE t

i8.

Een Pfalm Davids,
yoor den Opper-
üngmecfter

, op dc
Gitthith.

82 ConkadtGo
Syn eige meifter 't quade loont.

Syn moeite treft fyn eige felve^
Syn moedwil op fyn kruine aenkomt.

Die 't bofe fticht, daer ftort het op,T bereide quaad draagt hy te huis.

Ikfalden HEERE hertelik eeren
Voor defe fyn rechtveerdigheeden

:

Den naem des AUer-hoogften hier
Pfalm-fingen is myn grootfte vreugd.

Den VUL PSALM.
^Icaica t^cataUBica & Cataleclica.

V V I Regel.

Catale5},

- u u
I. 2.

Regel. 3. 4.

H Oe groot
, O HEER, gy'^achtige grote God,

Is uwe naem
, end" hoge gefaglieheed ?

Die gy met eeren ftralende fien faat

;

Waer voor te eng' is d' He;nel en aerde.

Want uit de mond der bablende kindekens,tn ftugelinxkens hebt gy u kloekehk
bterkheed gegrondveft, ora der onholden.
Uwer vianden, muile te floppen.

3. Wan-



Overgesette Psalmek.
tVaiinéer ik aenfie alle de Hemelen
Poor uwe vingers konftelik uitgewrocht.

Wanneer ik aenfie 't fchynende Maen-licht,
En alle fterren, dieje bereidt hebt.

4.

Dan laat ik horen myne bedenkingen :

Wat is de menfch, Heer? Dat gy u fyner ook
Aenneemt befonders door u gedachtnis ?

En fyn geteelfel ? Datje bcfockt hem ?

POSE.

Gy hebt u beeld hém wyffelik ingeprent.
Een weinig onder d' Engelen hem geftelt.

Met heerligheed end' eere gekroont fchoon
Hebt gy betoont hem cierlifce gunfte.

Tot Vorft en Heer van 't geene dat opter aerd
Syn wefen heeft, end' is van u hand gemaakt

Heot gy geftelt hem : fettende dit tfacm
Under 't gcwelt der trappende voeten.

De fchapen, offen 't dienftbare Lis-gediert,
IVlet vhes, vel end' haer kofthke vettilheed/
De wilde dieren, zynde getemt noit,
btaen onder hem tot fyne behoefte.

öokaUevoglen, quelende liefFelik,



H CONRADIGODD
En wat de lucht al vliegende klieft van een.
Ook al 't gediert der fchubbige viflchen
En wat de zee al fwemmende doorwaadt.

Hoe groot
,
o H E E R , gy machtige grote God

,

Is uwe naem
, end hoge geiagligheed ?

Die gy met eeren ftralende fien laat;
Waeryoor te eng" is d' Hemel en aerde.

T/en IX. PSALM.

AU boven m den vierden en fevenden Pfal.n . ^aer fy„ in de regelen verfcheiden,
Acaul. V -

I

u -

I

u -

I

u .

I

Reg. r. 2.

'er. <j .

Uit mynes herten volle kracht
Sal ik den HEER verheerliken.

En lyne eer, in wonderheeden
Voorniaels gepleegt , ten tone ftellen.

Ik fal dan. Heer, verblyd in u ,Van vreugde luftig fpringen op :

^"^""-"oogften naem vereeren
Met Pfalmen, is my 't liefFelixte.

Met reden : alfoo door u kracht
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OVERGESETTE P S A L M É n:
Verdreven is s viands gefpuis.

En ruggelinxgekeert, gefneuvclt.
Van voor u Godlil^ aengefichte.

Gy hebt u myns genomen aen.
Om myn recht troulik aftedüen.

Op uwe troon gy waert gefeten
Rcchtvaerdelik, gy grote Richter.

Gefcholden hebt gy d' Heidenen

,

'T Godlofe volk verdacn geheel :

Haer naem^ vol opgeblafen hoogmoeds,
Gants uitgedelgt in eeuwigheeden.

I. POSE.
6.

Segt, myn viand: is 't al voleindt?
Verwoetft, verheerc naa uwe wenfch ?

Zyn onfe Steên te grond geplettert ?
En haer gedachtnis uit hun herten ?

Het gaat er anders. Onfen HEER
Sit immer eeuwig in 't gericht :

Hy, die de vierfchaer heeft beveftigtOm alle faken recht te richten.

Weet vry, dat hy het aerdfe dal
Sal richter ih gerechtigheed :

8.

Ën alle



O J> D M i

10.

II.

12.

14.

^ C O K R. A D I
En alle t volk daer in begrepen

,
Oordeelcn in rechtmatigheeden.

De H E ER E fal zyn een befchut
En hoge flot voor ai de geen'.

Die fyn bedrukt, en hard genepen.
Als fy tot hem gaen ongeveinfdlik.

Met recht betrout hy, HEER, op u,
Die uwe grote Name kent.Om dat gy hacr niet fult begeven,

Dievvelk u foeken met volherdiog,

II. POSE.

Nu pfalmt den H E E R E ,"onren God

,

Die fyne woonft' heeft op Zioh.
tn lyne grote wonderheeden
Verbreidt alom by alle volken.

Want hy des armen bloed gedenkt,
Als hoog geacht m fyn gemoed.Het naer geroep des aengfvochten

"y met verachtt tot geene tyden.

Genaad,oHEER achfi«,,,yaen
Met t oog van uw' barmhertighced.

4H myp elend van myn vianden
Rukt I
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OvERGESETTE P
Rukt my, en uit des doods benouwen.

Dat ik mag uw' geheele lof
Vertellen in Jerufalem.

En blydelik my mag verheugen
In uwe heil, my. Heer, bewefen.

De Heidnen in de groev' geftort
Zyn, die fy hadden uitgedelft.

Haer voet is in 't net vaft geftrikt, en
In eigner handen werk gevangen.

III. POSE.

Dus is de HEER daerdoor bekent,
Dat hy dit oordeel heeft gevelt.

En recht gedaen» vermits de bofe
Verftnkt is in fyn eige werken.

De Goddeloos moet keeren hemIe rugge, recht naa d' helle toe •

t.n zyn met alle heidfe volken
Die God verachten

, uitgeworpen.

Want der behoeftigen gebrek
/"^ ^?^^ gedacht word noit serukt •

Noch ook der armen hopeninge^
^lyft oit m aUvergetenheeden



21.

2.

8S CoNRADI G O D D J£ 1
19*

Staat op dan, HEER, toont uwe kracht.
Dat fich de menfch niet achte fterk •

Maer d* Heid'nen onder fweep gedreven
Voor uw' gericht hun t'faem beregen.

20.O HEERE, jaagtfe vreefe aen.
En flaatfe met verfchnkkinge :

Op dat de Heidenen
^ gebreidelt,

Haer brofTe menfchlikheed bekennen.

Den X. PSALM.
^

famhica Trimetra, ^rachycatahaica & CataleSlica.

Als boven in den eerften en tweden Pfalm , maer zyn in de regelen verfchciden.
*Brachycat.

CataleEi,

\

u -

u -

Reg. I. 2. 3.4.

HOe komt het, HEER, dat gy u houdt foo ver

TT .

vreeïnd van ons ? waeromme bergt nochUw aengeficht in dees benaude tyd ?

De Goddeloos fcer hittelik vervolgt
Met trotfe moed het arm' elendig' hert.O datmen hun tefame fag gegrepen

In 't flim beleid, van haer bedacht behendicr-

De



OVERGESETTE PsA L M E No

De bofemenfch fich ftoiitelik beroemt 3

Dat hem de wenfch der ziel geUikken faL
Dengierigaet met zegen hy begroett:
Maer fpiiwt tegen den HEERE laftenuit.
De Goddeloos, gelyk hy in de lucht

Syn nucs om hoge Üeekt , let op geen dineren:
In 't pemfen al de Godlikhced onkcnnend'

.

3.

Tot fchdmery en fmerte leidt fyn weg;
Heer

, uw' gericht* is ver van hem, 'tis hoog
Boven 't gedacht en fyn tegen - party
Met een geblaes wacnt hy'te bryfelen.
Syn herte fpreekt: Soo wyd heb ik't gebracht,

Dat ik, voor wank'len ono-eüadig,
Geen euvel oit fal fien, noch ongelukken.

Syn mond is hem van vloek 'vol opgepropt.
Vol van bedrog

, meineedigheed en lift.
byn tong is een trefoor van allerhand'
Heillofc moeit* en ongerechticrheed

,

n^i 'r
^'"^ hinder-houlen loert.Om heimehk 't onnoofle bloed te ftorten:

byn oog tegen den armen hy doet duiken.
P O ^ E.

r ?r^^^\^^ °P ^y"^ luimen ieit
Verholeninfynkuil, en haakt naa roof;

89

I.

3oo
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90 CONRADIGODD/B
Soo doet hy ook

; leit lagen heimelik.
En haakt en hapt naa d' arm' elendigen,

^ ' fich behend; en nvct •

Terwyl den armen hoop, al onbefonnen,
'

Komt vallen in fyn fterk-geklaeude poten.

II, Als dan de menfch op fyn bejag niet let
Spreekt hy by hem : Dit ook de Heer vergeet.
Verhult IS fyn beloken aengeficht:
Daerom fal hy 't in eeuwigheed niet fien

13. Nu ftaat dan op, vertoont u, HEERÈ God
Verheft u hand, cn rept u fterke armen-
Stelt nxet in het vergeet d'elende menfchen.

13- Sal dan 't geboeft godIofelik,'''tot fpotVan uwe naem, u laftren in fyn hert ?

.

tn feggen
: Ei

! Soo naeuwe foekt gy 't niet.
14. Gy fiet het immers al, gy fiét de moeit'.

En alle quaad, dat men 't u ftel ter hand.
Het arme vo k betrout op uwe goedheed.
Voor t wefe-kmd zytgy getrou een huiper.

ïf
.

Verbreekt den arm, vernielt de grote krachtvan t goddeloos gebrocdfel heftiglik.
Soekr en befockt al hun bedreve quaad

1^- De HEER RT ""'f ''r
"""^'^y^ koom.HEERE draagt den%^ter^n de krooq



in eeuwigheed, als een Koning met eeren,
Daer d' Heiden uit *t land zyn tefaem gebannen.

'T fachtmoedig hert, toen 't vvaer met angft gepranct
Wenfchtt eene beê, welk' gy verhoordt, o HEER

'

Dat gy dit hert met vafte trooft beloofdt
Te fterken, end' uw* oor gereed te ftaen.Om recht te doen aen wefen ende weeu

In nood-bedurft
: Op dat de menfch van aerdc

XNiet meer gewelds verwoedelik bedryve.

Den XI. PSALM.
lambfca Trimetm, Catale£iica, dr Brachyca-

taleüica , als hoven^,

,

Catal. Reg. ,. 3. ^. j. 'Brach. Reg. 2. 4. 6.

T ^ry^ï?^''^
hctxoxx, en hoop geduldig

Tot Sl?:^^Z^^f\ "^«nci

AlTi:: ^ogeltrLL^^^ °P '

*T ,c „.0^
"t>cj. verjaagt

, 1 is uit met u.r IS waer
, de bofe fpant de boog, en pyltfe .•

ie fchieten, end' m 't hert de pyi te dryven.

9t

18.

Éen Pfalm Davidj,
voor den Opper-
fingmccfter.

Seker, de fondamenten orogeftoten

M i
Ütis



9^ CoNRADlGODD^r
Dus zyndie^ heeft 't befluit geen vaftigheed.

Want, wat toch heeft d' oprechte menfch bedreven
4. Weet dit gewis , dat onfen groten HEER

Syn troon geveft heeft op *t gebou des Hemels :

Daer khout hy uit fyns HeiHgheeds paleis:

Daer is de proef van alle menfche-kindren.
3.

5. Daer proeft hy al foo wel de quaad' als goede;
Tot loon de goên ^ tot ftraf ^ die quaad gewelt

Bedryven, om dat hy die haat afkeerig.

Syn wrake fal door yffehk geknar

Dit boos gefpuis met flammig heet begieten
En ftrikken, en ftinkrig gefolfert vuir.

Met felle bui fal haer befcheide deel zyn.
4.

7. Maer mits de HEER is recht, gerechtigheeden
Bemint hy: end' achtt yder, hem gelijk,

Syns aengefichts gelukkig aenfien wacrdig.

Den Xn. PSALM.
£cn Pfalm Davids,

K^lcaica t^cataleótica & CatdeSiica,

vooj den Opper- hoven achten Pfalrru.

I,

%^ HEER, behoudt 5 want 't is feker hoge tyd

3

V-^ Weg is de deugd , en goede gèaerde :

Trou en geloofword wemig op aerd gcïpeurt

,



OVEKGESETTE PsALMEN,'
Onder de menfchen-kmderen omgaend.

1,

Want yder een fpreekt valfchlik en ongegrond
In leuge-tael tot fyn eve-naeÜen ;

Pluimftrykery met 't vlaejende likgckus,

Seer dubbel-hertig, voert nu de vlagge.
j-

De HEER befnoei, en {nydc de tongen af j

Die met de lip lief kofende fii;cken:

God flaa de groots -uit -brommende fnorkeren

Die niet dan ydel klapperi uitflaen.

4.

Die onder haer foo ftoutelik en onbefchofc

Dus reppen haer mont: Onfe de tong isj

Ons zyn de lippen ^ 't groot over al gefag.

Iffer wel ymand heer over ons ? fegt ?

Maer ik wil opftaen, feit God, en hulpe bien
Den armen , en die fuchtea in angft-val :

En ftellen haer voorts in de behoudenis.
Tegen de geen , die trotflik hun aenblaeft,

Soo fprak de HEER : Syn redenen altefaem
Zyn fuiver, als het koftlike filver,

'T welk feve-mael m 't fmelte-vat is beproeft

>

En fchoon gefuivert, louter is en klaer.

Gy fultfe, HEER, dan, naa u beloftenis

r
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C O N R A D I G O D D ^ I
Annemen, onder 't fcherm van u hoede:

En alle vromen van nu af eeuwelik
Bewaren hier voor 't bofe geflachte.

8.

9' De goddelofen ftaen na het al-bewind

,

Men fietfe rondom draven en hafpeln

,

Wanneer de fnootft' uit menfchlike fchuim gegroeit
Tot ttaat bevordert , hoge braveren.

^

EenPral^^Davids,
^en XIII. PSALM,

voor den Opper. Umbica Bimetra K^cataleettca é HiiDefaca^
^^^S"^^^^^^- talemca , als den IX. TfalnL^^

^cau Reg. i. 2. y. Bjfcr. Reg. j. 4.

I.

^- W ?/ ^"^^ ^"'^ ^^^^^^ O HEER,i X iVly houden in vergetenheed ?

En ftellen heel uit uw' gedachtnis ?

Hoe lange fult gy uw' gefichte
Voor my verhelen in de nood ?

3' Hoe lange fal myn bange Ziel
^

Raadflagen, en vol forge zyn ?

Daglix bedrukt door vrees en hope,
Hoe lange fal fich hem verheffen
Myn erts-viand tot mynen hoon?

.
O H E ER , uw' oge my beftrae/.



OVERGESETTE P S A L M E NJ oCEn uwe ore my verhoor :

Verlicht met uwes glans befchynfel
Myn ogen , om niet inteflapen

In d' immer- altoos-duiftre dood.
4.

Dat myn viand fich niet beroem
^

En fegge : Defe leit»er al

;

Myn kracht was hoger dan de fyne :

Noch vreugd behael m fyn gedachten.
Als ik quam heel te fneuvelen.

Maer ik betrouwe vaftelik

^

Op uwe godertierenheed:
Myn hert fich uws heils fal Verheugen,
En fingen

3 HEER, u lof-gedichten
Mits gy my hebt dus wel gedaen.

Den XIV. PSALM.
lambica rrtmetra Brachycatalemca & CataUetica, Pfalm Darids,

atcj^ie ^onometra ^catalaEika.
den Opper-

^rachycat. u^i^^i^, ^ 1 ,
fangmeefter.

I.

CataleEl.

fJMonom.

u - u -

..1
- u I

n ^!;.^^\^P'-eekt in fyn gemoed wël ftout:"
DaerisfekergeenGod: Bederfengruwel Op



^6 CoNRADt G O D D SI
Op defc grond volgt ftrax in alF haer werken :

Geen onder hen, die fich begeef ter deugd.
In 't minfte niet.

2.

2. De HEERE fag van 't hoge hemels plein

Beneden opter aerdop alle menfchen,

Of daer noch een van alle Adams kindren

Verftandelik fich had befint, den Heer
Te fpueren op.

5' Maet hy bevondfe faem geweken af,

Sy waren alle ftinkerig geworden ,

Onnuttig, om ten deugde pad te treden:
Miemand, helaes! iet goeds bedreef^ jae ook

Niet een van haer.

4« Ift mogelik dat geen befonnenhecd
Op air der ongerechrigheed bewerkers
Vat heeft: die als 't daglixe brood opeten
Myn eige volk, en noitte generftond

God roepen aen

^. Macr wacht: de tyd fal komen aen eerlange
Dat fy, getreftmet GodÜker eervaertheed
Staen fullen heel verbaeftj dcwyl de Heer

Is gaerne by 't rechtvaerdelik geflacht.

welk hy bemint. Schodta
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OVERGBSETTE PsalMEn,
Schoon dat gy hier^ o bofe, 't arme volk

Befchimpt, en haer in hunne raad befchaemt maakt
Haer yver en Gods-dienftigheed verhatigt
Om dat de Heer haer gantfe toevlucht is.

En hopening.
7.

Och waer de tyd ! dat tot 't gevange volk
Van Ifraelde HE ERE quam genaken
Met hulp en heil uit zyön , end* haer flaakte !

Dat waer de vreugd Jacobs , en Ifraels

Verheuginge.

Den XV. PSALM.
• lambtca Btmetra K^cataUmca & HyperacataUmca

•^Is hoven den IX. Pfalm.
-^Twr. Reg. 1.3.4. Hyper. Keg. 2. ^,

Wie klimt dus hoog ten top van heil,
Dat hy getrooft verkeere lieflik

in uwe Ichone Tent*, o HEER?
Dat hy op uvv' gewyde bere

Der heiligheed fyn woning houde ?

~

Die ift, die in oprechtigheed
Oaatwandlen, en gerechtigheeden
Yvng bevroedt, niet afgerechtUp ihm bedrog, met mond en hert

Waerachtehk verSael van al doet? n



Een gulden klei-

^loot Davids.

ö8 CONRADi QODDiEÏ

Die fyne tong in banden houdt

En niet tot achterhaelfe klap wentj

Aen fyn gebuir geen quaad begaat

:

Noch geene fchampre redenen

Opneemt tegen fyn met-gefelle.

Die geener eere waerdig achtt

Die van God uitgeworpe fchalken^

Maer hem vereert , die vreeft den H E E R ^

Dewelk*, of hy fchoon fchaa bemerkt.

Niet breekt den eed by hem befworen.

Die aen de bank op woekery

Niet leeft , noch in 't recht om gefchenken

D' onfchuldigen tc korte doet.

Die foo in hert en handel is

,

Voor wankelen niet heeft te fchromen.

Den XVI. PSALM.
lambicA Trimetra, Brachycataleöiica^ &

CataleBica,

Trachyc Reg, 1.3. CataL Reg, !• 4. 5. 6.

I.

Ewacrt my; Heer, met uwe Godlikheed,

Want op defelv' ftaat alle myn betrouwen.

O myne ziel, gy hebt daerom ten HEER.
B

Vol
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Volmondig uitgefeit : Dat gy voor uwen Heere
yVUeen hem houd. Schoon myne goedigheed hem
Kan brengen aeii noch eenig heil noch hulpe.

Neerwaerts heb ik dan myne luft gewendt
Tot 't heilig heerlik volk , die opter aerd zyn.

Maer fulke fal genaken herte-pyn

,

Die vreemde Goón hier rykelik begiften.
Gruwlik my yft haer gruwlik' oiferande.
Haer name fal niet komen op myn lippen.

De HEER, die is niyn waerdfte goed eii-erfi
En myns bekers het befte deel geworden,

Die nau bewaert en onderhoud myn lot
De fnoeren in feer liefFelikke plaatfen
My meegedeilt zyn ende toegevallen

,

Tot myn geluk, ter fchoncr eriTeniiTc.

POSE.

God zy gelooft, die alle-tyd^my was
Hen raads-man

, en myns hoog-beleids beftuirder

:

DaS^fteUrd^nXtar°'

Geduirelik .. .r rechtS^/^^^a?"
''''''

3k met bchoev' voor wankelen tc vreefen.

99

m zyn de rêen, waerommefich verheugt

3.

I-

6.

7'

8.

N » Myn
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ÏOO C O M R A

II-

ïca Pfalm Davids.

2.

3-

O ry M t

rolikt:Myn hert, en eer ten hoogften is vervrc

Ook om dat hier myn vlees geruftelik
Sal wonen afgeleeft. Dewyl gy niet fulc

In d* Helle myn ziel laten , of gedogen
Uws' Heiligen bederfnis uit verrotting.

6.

'T leef-rijke pad fult gy wis en bekent
My maken, Heer. Verlading aller vreugden,

En watter oit vermaaklik is beleeft,
Is by u Godlik aengeficht te vinden;
Jaa ook de aller-foerfe lieflikheden
Ter rechter hand zyn by u immer eeuwig.

Den XXin. PSALM.
JPhaleucia

,
doorgaens in alle regelen.

MYn almachtigen hoeder ende herder
Is d' HE E R ; my fal alomme niet gebreken.

Hy leit my neder in de vette weiden
By ftil lopende wateren ^ geruftig.

'

Daer verqiiikt hy het an^ftig hert ter eere
byns naems leidt hy het m de rechte fporen.

Schoon ik ginge befchaduwt in de'^nare
Nacht van t dode-dal, ik de vrees befchimpe.
want gy, Heere, met uwe ftok behoedt my,
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rj.-|T
OVEÏtGESETTB P S A L M E

ünd IK leune op uwe ftar geruftig.

Gy richt rayn tafel aen volop , tot oog-feer
Van myn wrede vianden en benyders.

Myn hoofd met d' oli-rijke vettigheden
Salft gy : myn beker is vol in gefchbnken.
Immers fullen u goedigheeden , ende
Weldaen myn leve-lang my hier gevolgen;
Jaa het luftig en heilig huis des H EE REN
Sal myn wöonftede blyven immer altyd.

Den XXIV. PSALM.
lambicA Dimetra. i^cataleBica & HyperacataUSiica.

Als boven den I X. Pfalm.
Acatal. Reg.i.2.4.

J. Hjper. Reg.j.tf.

DEs H E E REN is de gantfe aerd

,

Samt haere ruime voUigheed
,

werlfe rond met haer bewoonders.
Want hy heeft die geèffenaert
In juift gewicht, en vaft gegrondtOp woefte zeen en felle ftromen.

Maer wie fal hebben dit geluk
Dat hy beklim Gods hoge berc'De plaatfe fyner Heiligheeden.
Dxe rem van hert en handen is,

N 1

tol

6.

r.

Syn
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5-

6.

7-

8.

10.

i»i C O 1^ n A D 1 G O D D iE I

Syn Ziel behoedt voor ydelheed,
Meinedigheed en vals bedriegen.

3-

Sulk een fal hebben wifTe fpoed

,

En Zegening vah d' H EER. des heils;

Jaa fyn gerechtigheed beërven.

Soedanig isdatgants geflacht.

Van Jacob 5 in God - vr<:fenheed
Syn heilig angeficht bcföekend^

4.

Gy grote poorten maakt u wyd ^

Verheft u ce^w'ge grendelen 5

Dat uw' Koning der eereningaa.
Wie is Koning dus hoog -geert?

is d* H E ER , gewaldig ende fterk,
Een ftrydbaer Held , noit afgcarbcidt.

Gy grote poorte maakt u wyd

,

Verheft u eeuw'ge grendelen
3

Dat uw Koning der eeren ingaa.
Wie is Koning dus eere-ryk?

'r is d'H E E R E , die onafgeflooft
Is d* opper ^herfcher aller heiren.

D«n XXIX-



O V E R G E S E T T B P S A L M E >ï.

Den XXIX. PSALM.
Trochaica Dimetra. CataleSiica & K>icataU£tic4^

Reg. 1.1.3.4,

1

Op,
wel op: gy Prinflike

Kinderen der machtigen»
Geeft den HEERE al gelyk
Ongemeene kracht en eer.

Ende doet hoogwaerdig achten
Synen Heilgen Naem : Demoedig
Buigt u knyen, bid den HEERE
ïn des Heiligdoms paleifen.

Want de ftemme Gods aiom
Yflik en verfchriklik is

Op de watren , op de zêen

^ Daer de HEER doet donderen.
Daer de ftpmnie Gods veroorfaakt
Grote krachten onbegryplik,
paerfe is door haer geklater
Vol van alle hcerligheeden.

Pefe ftem verbreekt 'c geboomt'

1.

Een Pfaliö Davids.

2^

lot de

Early Europeen Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Hoog.

1 B31



Ï04 CoNRAt>I Go
In de boflchen met gedruis

,

Dat de ceder ftord der aerd.

Op den hogen Libanon.

Sirion moet mee befwikken.
Springen ende fuifeboUen

,

Als de uirgelate kalver.

En dees eenhoorns jonge htippelfi.

4-

Defe ftemme uit 't gewolk
Vuirige ftrael en blixem houwt

,

Ende treft het wilde woeft
Van Kades verwocdehk.

Defe ftemme doet de hinden
Door bevreeftheed^ voor de baer-tyd
't Mifgevallig jong te werpen 3

't Woud te bloten van de bomen.

Meerdre roem en heerligheed
Met bevalligheed de H E E R
In den heilgen Tempel heeft.

Daer hem yder eene pryft.

xö. God de HEERE kan verhoede
1 1. Hoge vloede , felle buyen :

Want de HEERE is gefeten
Opper - heer tot alle eeuwen.

7-

8.

9-

Hyfs d*HEERE die de kracht
Syner heilger fchaer befcheert •

Hy de HEERE falfe voorts
Met de vreê begunftigen.

Dea
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ÖVERGESEtTE PsALMEN,
. PSALM.
CcLtalectica

y feu ^^nacrcomica.

I

Reg. I. 2.4.5.7.8. 10. lu

Reg. 3. (J.p. 12.

T05

Den XXXVI
ïambica Dimctra f^catalectica &

tAnacr. y.

D Es bofen hoge mifledaad
Myns herten innerlikft getuigt

Gods-vrefenheeds verachting.

Want hy fich in fyn eigen oog
Vloeit en verheugt^als mé bevind

Syn hatelik bedryven.
Syn mond vol is van valfche lill

,

En tot bedriegen afgericht

,

Maer niet te deugd geflepen.
Op 't bed bedenkt hy valfigheed^
Syn gangen hy ten bofe ftelt

,

Aen'tquade pad beklyvend.

.0 HEERE uwe goed'igheed
Is groot en hoog ten Hemel in

^Ten wolken uwe waerheed
^

En uw' gerichten bergen hoog"^

I.

Een Pfalm Davids

,

des knechts des

HE EREN: voor

den Opper- fang-

meefter.

Uw' rechten ondoorgrondelifc.
Air fchepfelen behoud gy.

Uw' goedigheed is koftehk.
Dies alle menfchen-kinderen

Sich onder haer begeven
Van uwes huifes vettigheed
Sy alle dronken worden^ heel

Verfaat in uwe kiften.

Want, Heer, byuwewefenis
'Slevens onuitgeputte bron:
U w' hcht beftraelt het onfe.

Strekt u it da uw' goed-dadi^heed
Op uw' bekenners, end' u recht
Op alle recht van herten.

Dat my de voet der trotfigen
Hier niet betrede, noch de hand
Der bofen oitbeherfche.

O Daer

6,

lio



^3-

I.

Een ondcrwyfiugc :

voor den Opper-
fane-mecfter, onder
de Kinderen van
Korah.

Io6 CONRADI GODD^I
Daer zyn de bofe neergeftort. Weer konnen haer opheffen.

Ter aerd gevallen 5 datfeniet

Den XLII. PSALM.
Trochaica Dimetra i^catale^ica & Catalelftca.

Als boven in den XXIX.Pfalm, maer fyn in de regelen verfcheiden.

Acatal. Reg. i. 3.7. 8. CataL Reg. 2. 4. 5. 6.

A Ls het hert met dorftbevangê 6. Waerom hebt gy, myne ziele
Naa de water-llromê hygt. Neergebuigt

, onriiftigheed ?

^

Aldus hygt ook myne ziele

Naa 115 O God, angltelik

Ende dorft met groot begeer
Naa u 5 O leef-njke Godt

Wen fal ik toch ingelaten

Sien des Heeren aengelichte ?

Staat toch op den Heer gcdiiirig.

Wantik hoop te loven hem.
Voor gepleegd' verloflingen

Synes heiligen aengefichts.

7' Myne Ziel is neergebogen ,

Myn God 5 in myn ingewanden.

Myne fpys zyn bittre tranen

Alle tyd, dag ende nacht.

Als ik hoor fpots-wyfe vragen
Waer is uwe Gocinu toch?

Daerom uwer ik gedenke
Al boven den Jordaen heen

,

Op der Harmoniten heuvels,

Samt het andre klein gebergt.
*t hert befwyktmy^als^tmy heugt 8. Daer de eene diepte roept
Hoe ik eertyds plagtegaen Tot de andre, dat men hoort

Naa het heilig huis des Heeren By't gedruis van uwe fluifen

Hoopfe-wys met Feeft-gefangen. Door het uitgegudfde water.

P o s
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Over G E S E T T E
POSE.

r.

Psalmen.
Om'sviands verdrukkingen

Air u ongeftuinre golven" D^e 1^ >n v"'l"'^°°'^-^''''^'
Zyn over my hem gec^aen Al k Zï A u ^ '""'^ S^^^'

9. MaerdeHRiREll|eb.;den ^^ZttodT^r

'

Syne goedertierenheed.
"'""^ ^""^ gebleven?

UxftenfkTff ^T"^'' "^ir^^ 'If^^gy '
myne ziele,uitten Jk lal lof-gefang. Neergebuigt, onrufti<^heed ?En gebeden

, ende klachten Staat toch op den Heefêeduiri/Tos slevens fontein, den Heere. Wantik hoopte lovInhZ
^

Waerom hebt gy niet gedachti<. Mer'!l'!"';l'l''^''°"^'g^^^f'
Myns geweeï, n,y„^fterke Jo^ts P My^ gefich'toch'fafh aWaerom ift, ik fwart bedroeft «na m/ Se"'^"^ "O^" beftralen;

iMN S E L V E N PSALM,
^oorgaens wyder uitgebreidr.

Tot een proef-ftuk,

M. lOANNl^'tF/r'^'" '""f"' beroemden Heer

Hexanjetra feu Heroica.

A Ls 't veld t^T"
"P "'M^idi-g van 't Toned.A Se^naT. rgt- fX bevangen« "ygt cn fchreeuc naa koelende beken;

° ' Soo

II.

12.
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io8 Conradi Godd/ei
Soo hygt en fchreeiit ook niyn ziele met inlike luften

Naa u 5 O Heer, niyn God. Sy dorft met grote begeerte

Naa haer verfrilfing tot' en eeuwig-levenden Heere.

Och ! wanneer fal het hier eenmael wederomme gebeuren,

Dat 'k my vertonen mag voor fyn Godlike aenfchyn ?

Soo s dags als 's nachts zyn myn fpys myn bittere tranen.

Als men my dagelix doet met Gods-terginge vragen,
Waer is , daer gy op vertroudet , u Heere gebleven ?

' r hert my verfmelt, maer 't verkrygt weer nieuwe verheuging
3,

Als *t my doet peinfen myn onlanx blydere toeftand,
Hoe ik my vpormaels;, omringt met vele gebuiren,
Met myns God-vrefenden volx Feeft-houdende mennigt,
Naa Gods heilige huis vermaaklik plag te begeven.
Met weerfchallende klank van lieflike vreugde-gefangen.
Welken tijd, hoop ik, met God, wederom te beleven.

Waerom zyt gy dan dus fwaer, myn ziele, beangftigt?

En gy, myn Geeft, van binnen verflagen om hulpe.^

Wacht flechs , ende betrout voorts op aien Heere geduirig.
Want ik hem eens loven fal voor fm fchynbare hulpe.
En klaer aenfchouwen dat licht fyns heilfameaenlichts.

Nochtans, myn God, 't hert is door dces plage befweken.
Wanneer 't fich derelik brengt dit myn dwalen in heugnis,
Wyd over het land des Jordaens , op 't bultige Mifars
End' Hermons bergen , daer ik gaa dolende vluchten.

Paer d' ongrpndige diept Vc^n myn veelvoudige ramper^

andero



Overgezette Psalmen.
D' andere met fyn nare gedruifen komt te beftormen.
Schuimende verbolgend' uw' water-ftortende fluifen;

Daer my overftromen fnel u dik-gefwollene golven.
Die my, om hoge geperft, over hals, over hooft nu gegaen zyn.
Waertegen ik moed fchep, dat d* HE ERE ray fyne genade
"S dags doet aenbieden, jaa 's nachts felf tot de gebeden

,

En tot lof-dichten geeft nieuw* en bondige ftofFe ;

Welk' ik myn leve-lang opneem met dank te verhalen.
Hoewel ik al dikwyls uitberft in droevige klachten

i

Myn God, myn rotfteen, op wien ik plag te betrouwen.
Die gy foo dikmaels waert myn befchut ende befcherm-Heer

,Waerom doet gy my dus lang vergeten onheuglik?
En waerom fit ik hier in \ fwart, vol rouwe, vol anxten.
Onder trotfige moed van foo verwoede vianden ?

O wond! o doodftek! tot *t merg der beenderen ingaand' :

Als ik moet dagelix horen dees fpytige vragen :

Hoe ift al met u felf? met u God? waer blyft nu de Heere?
Waerom zyt gy toch dus fwacr, myn ziele, beangftigt?
En gy , myn Geeft, van binnen verflagen om huipe ?

Wacht flechs, ende betrout voorts op dien Heere geduirig :

Want ik hem eens loven fal voor fyn fchynbare hulpe.
Het veelvoudige Heil myns aenfichts konnende geenfins
My met ontgaen door myns Gods hertgrondige gunfte.

109

10.

II.

12.

O Den
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110

I.

Een Pfalm voor den
Opper - fang - mec-
fter, onder de kin-

deren van Korah.

5.

CoNRADi God
Den X L V I

i> m 1

L M.

Volken alomme
Klapt in u handen,

Juigt Gode met feer

Blyde gefchallen,

Ende triomfen,

Vreugde bedryvend*.

Schrikkelik is de
Godlikheed van
D'HE ERE der Heeren.
Watm' er in aenfchoiic

Toont over al fyn
Hoge regeering.

2.

Defe de Heere
Alle de volken
Dienftelik ons ftelt

,

En de geflachten
Hier op er aerd ten

Voet-fchemel ons maakt.
Welke met een goed

I P S A
Doorgaem.

ErfFenis en lot.

'T gantsjfraèls land
Ons begenadigt 5

Die van hem hcrtlik

Seere bemint was.

God fich omlioogheft
Naa d* overhoogfte
Pleine des hemels:
Heerlik in hoogheed
Ende triomflik

Met de bafuinklank..

Op met II ftem i fingt

Pfalmen ende eere-

Ryke gedichten.

Want Koning is God
Aller op aerden.

Prys lof en eere

Kloekelik hem fingt

Want hy is op fyn

8.

.
.9-

Heilige
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lO.

O V E R G
Heilige troon met
Krachte gefeten,

Ende regeert dus
Alle de Heid nen.
Vorften en Heeren,
Princen en Eden

,

Alle de Grote
Slaeii te gelijke

Aen met Abrams zaad.

ESETTE Psalmen.
Blyde gepaert , om
*T felve te dienen.

Wantfe bemerken

,

Ende bekennen.
Dat God alhier fyn
Machtige fchild voert,
En de banieren
Swaeit na believen.

Zynde verhoogt
, door

III

Grotere naem IS
Daerfe tefaem zyn. Groot op h« hoigfte.

Den CXXVIII. PSALMW.. D..e^ja C.umc.,feu ^nacreonUca, & BrachycafaUmca.
AIsbove„denIII.PraI„,,,,erfyninderegelenverkheiden.

CauL Reg. i.j.5.7. Srach.
"

H
2.

I.

Eil-rijk en hoog- gelukkig
_ Is.die den HEERE vreeft
En die betreedt de fporen
Van 't Goddelikke pad.

Uw' fpyfe is genoegfaem
Van uwer hande vlyt:

Gy hebt't geluk te voordeel
T welk naa u wille gaar.

Reg. j.4.(j.8.

Uw' wyf is wel te lyken
Den vvynllok, aengeklamt

1 er zyden uwes huiles

,

En rykelik gelaen.
Uw' Sonen ende Dochters
Zyn ais d' olyve-boom

,

Die rondom uwe maeltyd
Bekronen aerdelik.

3-

Een Liedt Ham-
maaloth.

Soo



112 C O N R A D I

3.

Soo heerlik een genzede

Ontfangc de vrome man

,

Die in de Vr^es des HERREN
Syn gangen hout gewis.

U fal de milde zegen

Afdalen ut zion.

G O D D M 1

Dat gy bly hebt te fchöuwen
Jerufalems geluk.

4.

6. Gy fult dan ook beleven

Kinds-kindren uws geflvichts.

En Ifracl geruilig

In licfFelike vree.

Den felven Pfalm , anders genoemti.

DEN B R U I D . P S A L M

,

BreedfprakeUk uitgeheeld , Op V echtelik vcriir/en

D. JOANNIS PEREGRIN]
Predikant tot V a e s s £ n ,

SndeABIGAIL GODDi^I,
In 't Jaer 1^5?. den J

o. September.

Op defelve verffen en voife ,

Ofte naa de wyfe van VVtlhelmut van T^ajfouvve.

GElukkig, o gelukkig

Voorfpoedig 3 en vol heils

!

Meer als het hert gedenken ^

Of weet te meten uit;

Meer als de tonge melden
Kan door befpraaklikheed :

Of als de gladde penne

Kan brengen op 't papier.

3. Die
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OVERGESET'
2.

Die hier den HEER geftadig

In 't herte heeft geprent.

Ën ongeveinfd geduirig
In fyne vrefe leeft:

Die vande brede fporen

Des qiiaads is afgekeert

:

En doet ftrak heer betreden
Het rechte deugde - pad.

2. Geen onval is te vrefen.

Noch moitnoch ongemak,
Voor hem die aldus yvrig
Ten goede fich begeeft.

Wat ramp kan u bejegnen .?

Wat forge ranft u aen?
Al u bedryf gelukkig

Is, wat gy ook begint.

Uw* doen fal al beklyven,
En niet te niete gaen:

Het werk van uwen arbeid
*T gewenfchte loon u geeft.

Met blydfchap hebt gyt eten
'

U recht-gewónne brood,
£n licffelik genieten

Te Psalmen. h
Van God \ befcheerdc goed.

Jae 't foetfte foet van allen

,

U waerde bed-genoot

,

U lieve half gedeelte,
U liefdfte waerdfte pand;

T' vermakelixt gefelfchap

,

De luft van uw' gemoed:
U fal de ruimte fchafFen

Van alle herte-vreugd.
6,

Dees vlugge dak-beftuirfter,

En foete nach t- grief ;

Het been van uwe beenen,
Het vleeijen uit u vlees

;

De Son van uw gefichte

,

Het fchaap in uwe fchoot,
Is vruchtbaer en beklyfsaem
Door 't fuiver echte bed.

Alleens gélyk de wynflok
Ter huis-zy' aengeplant,

Met telgen ende bladren
Het heele huis beklimt:

En inde blyde Somer
Een luft der ogen is

:



I

Conrad
Maer 'therte doet verheugen

Met druiven in den Herfst.
8.

Soo fuUen haer maniéren^
Bevalligbeed 's gelaats

Haer praat en heufche reden,
Verftandelik beleid:

Haer forge voor't gefinde,
In fonderheit om u,

U herte doen verheugen
Met volle vreugd-bedryf.

Als jong ' olyyc-bomen
Geftelt op eene ry

Ruim uit de aerde groejen
In't wel-geaerde land:

Haer takken ende togen
Uitbreiden in de rond*.

En ftaen vol opgeladen
Met vruchten allegaer.

lO.

Soo fuilen infgelyken
Tot uwe luften eer

Pe aengenaemc vruchten
Der wettelykkeree.

Uw' Sonen endc Dochters

G O D D I

By ordre rontfom heen
Seer cierelik bekronen
U aengerichte difch.

II.

4. Ei fiet, wat hy al heils heeft.
Wat zegen en geneugt?

In welke blyde toeftand
iiy duirig is geftelt

»

Die (ich te deugd gewennend''
Voor ogen houd den HEER,

Hoe ryklik hy begnadigt
De onbevlekte min!^

Schoó't foete word wil oftniaels
Met bittre gal gemcngt.

En naa u herte wenfchen
'T hier nietaleens gelukt!

Nochtans de milde zegen
Des Heeren u beklyft,

En doet 't u al gedyen
Ten befte eindelik.

13.

5. Ei weeft dan alfoo hard niet
Voor ongeval befchroomt

»

Met gunft eii heil de H E ER E
Van d* Hemel oogt op u*

Hy
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O V
Hy fchenkt u ryke zegen

Van Zyon , uit genaed

;

Daermee fal hy ^enoe^en
U hert, fin en gemoed.

'4-

Want eene kleyne wil niet,
Maer ftecds u blyftfe by.

Soo lang 11 aertfe vlees hier
Der ziele blyfc vercent.

Sal hy u doen befchouwen
Jerufalems geluk.

En hare fchoon' paleifen
Met heerligheed beglanft

6. En alsnuloopt 'ten'einde
U fnelle jaer-getal,

ERGESETT A L M E N.

Soo is tot uwe vreugde
Weer nieuwe grond geleitU kin4ren uw' gcflachte
Sullen verheerliken

;

Gy flik geteelde fpruiten
In't derde lid befien.

By d'aerdfe herts-geneu<^te
Voegt fich de geeftlike.

Op dat de foete zegen

^
Op't hoogft u kome by:

Gy fult met uwe ogen
In vree en eenigheed

Vermakelik befchouwen
Het ware IfraëL

115

Den CXXX. PSALM.
I^rnbicammetraC.talcatcaJeu ^nacreontica , & Br,-

Kan nol. A 'T^*"^'^*'* ' «/x hoven den ,2S. T^faln,Kan ook mede gefongenvvordenopdewyfe van m/^;L^

Uit diepe grond des herten.

V .
^^etfwarelaftbelaen,

'

Verheffeikten HEERE
Myn klagehk geroep.

Éen liet

loth.

Hammaa-

ümm van T^JfoHwe.

Ei wik toch. Heer, deftemmc
Myns bkteren gefchreis

Eenhoren
, ende letten

Op myne fmekingen
^ ^ 3. Maer



ii6 CoNRApi GODDiCI
Maer wilt gy H E ER E letten

Op d'ongerechtigheen'^

Wie fal van alle menfchen
In u gericht beftaen?

Maer der mishandelingen

Vergeving is by
Op dat de nienfch geduirig

In uwe vrefe ftaa.

'K verwachte mynen HEERE,
Myn ziele wacht op hem.

Ik hope voorts geftadig

Op fyn beloftenis.

Myn ziele w^acht den Heere
Meer als de wachteren

,

De wachteren des uchtens
Doen naa de morgen -Hond.

4-

Dat Ifraël dan hope
En trouwe op den HEER^

Alfoo by hem getrouwe
Verloffing isgereet.

Hy doet de felve toonen
Aen Ifraèls geflacht.

Als het fal uitgedelgt fien

Haer eindelofe fchuld.

C O N
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CONRADI GODD^I
SWANE-SANG>

117

E N
Geeftlike ea trooftlikeBEDENKING

Over fyru
LANGDUIRIGE SIEKTE, GENAKENDE DOOD

ZALIGE OPSTANDING
, EN EEUWIGE LEVEN.

Heroka.

:

P myne Ziele / wel op f tot u heil / laat branden u yver '

'

Si! 'l^f""^' S^^'y' G^'J'ike woorden .
^

*

,

Schept n.eu-hdd.ge .„oed , ontfluit uw' binne-gedachten

,

Soo lang t herte gevoelt leven, end' uw' pennc bewe<^enSpant aen t geen m a is met u finnen en ovrige krachten
^

Van t verfl,gc gemoed over uw' langduirige''qualen

,

Die d omftelde leden verbryfelen enJe bedUnenMae fendt eerft beden tot God , dien goedigen Heer metHerthke dankfegg nc , dat hv heefr A^J" rx u V
Gevende kr-,rUr^r.rA ^ i •

8""'^ " bewefen

,

rfd Ïe reSUr ? °P'""H"S'" benaudheed,
J yd .,ge iclpyt ter verbetnng ende bekering .Die hy door fyn Geefl en kracht in het herfe te werk fteltEn fockc uw' zaligheed meer dan gy fSy' te bSoTSrn -

*

Poeade u met flrafFen door plotfll/dood l .Zt] '

P 3 Ma er
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Il8 CONRADI GoDDiEI
Maer verlangt u leven , fchoon 't is volkropt met elenden.

Heft dan u ogen om hoog tot dien God in alle gevallen

,

Die u overkomen. Dees fiekt' zynd' uwe beproeving,

Toetfing en tuchting , een pand der Godlike liefde :

Maer de genakende dood fal u fyn een poorte des Hemels
,

En zaligen toegang in d* eeuvvig-duirende vreugde.

*K hebbe gelooft •, en weet ook wien ik vafte gelooft heb :

Die dé gelovige fterkt , welk' op zyn hulpe betrouwen.

Zynde bly ende feker , dat dees myn droevige toeftand ,

Noch druk, nochfmerten, noch dood, noch duivel en helle ,

Noch tegewoordige , nochvoorlecn, noch komttige dingen
My (uilen fcheiden van Gods uitmuntende liefde.

Hoe liever 't kind is, 't moet fcherper roede j^evoelen.

Is 'c niet 't wyfe beleid Godes, en fyn krachtige wille?
VVaerom ik hem dagelix ootmoedig bid te gefchieden.
Die my ter zaligheed dien drink-beker in doet fchenken,
Soo ras , foo langfaem ; naafyn tyd-ftemmende nood-lo: ;

Soo veel, foo weinig •, naa fyn al-wyfe bepaling :

Soo foet, foo bitter; naa myn verdouwende krachten.
Sonder wien komt my geen hair op*er aerde te vallen 5

Sonder wien mede niet dees quael my komt te genaken.
Hy flaat, richt weder op ; doet ftruikelen ende verheften :

Hy voert in 't graf, maer doet ryfen en ook weder op ftaen.

Wie kan 'er of wil dan fyn krachtige wille bedwingen ?

Stoot tegen een prikkel , gy fult uw' verflenen hikken :

Loopt tegen een muir , gy lluit flux wederomme te rugge.
'T moeten dan wefen Kruis-dragers alle de Chriftens

,

'T moeten zyn lyders de beproefd* en ware beJyders 5

VVillcnfe

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

1 B31



Swane-Sang.
Willenfe zyn naemaels famt haer Hoofd blyde verheerlikr
r IS de maniere Godes , den fynen druk te bereiden

,

tn door verdriet haer fyngunftige liefd* te betonen:
1 isdebaniere vanouds, het Kruis: met trooftlike printen

,

Dat naadit lyden volgt niettemin eeuwige blydfchap.
Naadien gy mydan door 't Kruis uw' wille bekendt maakt.Myn Vader en myn God , foo doet my vaerdige byftand

.

Om myn quaftigen aerd naa uwen xville te buigen

,

En t onderwerpen willig myn wille den uwen.Op dat myn zaligheed door 't lyden worde bevordert

,

tn dces n>yn droefheed in blydfchap worde verandert
Hiermede verfoekt gy uw' lieve gelovige kindren

Ende beproeftfetedeeg, als haer Vader ende behouder.Ot ly volftandig verblyven in alle bevelen.
End het ware geloof, famt alle de Chriftlike deugden.Uw hand valt veelmaels feer fwaer in defe beproeving,G houd u van haer vreemd

, en laat haer feer hoge bedrukt zynOntbloott van byftand , als hebbende geen medf-lyden
^

Daerle dan hebben op hopete worftelln ende te ftrydet^

KometL r n -uï
'^'^'"y^' '««^de gemaakt word.

En met ! ' ^imon de Gyrener.

Voo" (if :r'j'''^T^ ^"^""^ kruice tedragen:

^SZ:::^:SS: S-t'^ bange benUeed

g>ofwakishetternleVtVa^^

Wo'r hlr' n^
''''''^'^ koi'tevdSrSf

"

Word hier en namaels met ryklike loon begenadigt.

119

Heb-
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O D D A lI20 C O H R A D 1 G
Hebbende blydebehaelt feerloflike zege -triomfen.

Wel myn Ziele/ volhert, voltrekt dit konftige proefstuk:

Lydt , ftrydt , kampt , arbeidt , en wordt niet moede noch aem-loos s

Laat u geloof blincken, des deugds glans lichtende fchynen.

Neemt op u 't jok Chrifti gy fult verquikkinge vinden,

Zynde beproeft , fult gy erven die kroone der eeren >

Die den Overvvinners in dien ftryd vafte belooft is,

'K wil my nochtans niet rechtvaerdigen , ofte geveinfdelifc

Als fonder fchuld my ontfchuldigen ^ ofte beüraffen

Gods rechtvaerdige tucht : wel wetende, hoe dat ik immers
Tien duifend- duifend -mael meer verfchuldiget hebbe.

Als my tot noch toe de genadige Heere getreft heeft.

Want wie kan twiften tegen hem met recht te behouden ?

En wie heeft* er hem oit op duifent eene bcandwoord ?

Wie valt niet feven-mael 's dags door 's flibbrige flappen ?

'T zyn niet myn deugden, maer myn veelvoudige fonden

,

Die myn gantfe lichaem dus martelen ende beangften :

Welke de Heere tefaem my door *t Kruis voert te gemoete ,

En voor myn oge blyklik doet ftellenin order,

Door dees lang duirend , nochtans gocd-gunftige tuchting:

Om myn fond' dagelix te beweenenen af tegewennen ;

Omme te verbeternin't goed myn fondige daden.

Om my 't opmuntern volduiriger in de gebeden.
Die niet meer waren foo yverig alffe behoorden

;

Noch foo aendachtig ,* maer traag , nalatig en huivrig

,

Enmy dan namaeis voorfichtigcr hier te gedragen

Van vuil en fchuim , als door 's goud-fmits konfte gefuivert,

Soo konnen d'arcfen van d* aller-fnoodfte venynen

Heil.

r
i
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Swa ne-S a
Heilfaeme drank weten te bereiden tot de genefing :

Soo is myn krankheed my worden tot de gefondheed.

O wyfen God, die'c foo wyflik weet te beftuiren /

Dank: hem, myn ziel, voordufdanige wyfe regeering,

Daerdoor myn zaligheed van hem eeuwig zynde beflocen

,

Hy fyn kracht. kloeklik volbrengtin myne fwakheden.
OndertuÜchen, O Heer, nadien ik vele gefondigt

End' uw' heilige wee feer fwaer over hebbe getreeden.
Onwetens, wetens, willens, en op alle manieren.
Soo beken ik voor uw' aenficht myn gruwlike fonden,
Quaa willen, woorden , quaa werken, quade gedachten,
Vanmy zynde begacn in heiinelik end' in het open*.
Geen' uit bckheiden , foo klein als grote gebreken

,

Soo in myn jongheed als in myn manlike jaren ,

Die my leer leet zyn, en poge defelve te laten.
En naa uwe bevel n>yn hert ter deugd te gewennen.
Ende beroep my voorts van u aller- ftrenglle gerichts-bank
Des toorns en wraken , ten troon van u groote genade,
Daer gymyn Heiland ten Richter ftelc inuplaatfe.
Ende bid ootmoedigfl door fyn kruis-bloedige wonden.
Wi t my cjuyt-fchelden gunfiig niyn fondige fchulden

,

Wilt uit haer hand-fchrift , uws Soons voldoeninge fchenkt my,
Syn lyden

, flerven , verdienflen en heilige werken
Laatdoor'c geloof my worden 't fame gccjpent:
Al ben ik onwaerdig, foowaerdigc my mecu goedheed.
Ontfondigtmy, maakt my fuiver van de gebreken.
Strak my met in^mers toch niet met toornige moede,
Kaüydt my lieflik, maer niet met grimmige wrake.

N 121

Keert
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S, I
122 CONRADIGODD
Keert tot my weder in goec^gunllelik: ende beleefdJIk-
Want myn vertrouwen Lilyft op de genade gegrontveü'
Die met 't ware gelooftot u koait , en ftadigc gangen

'

Houd langs het deugds-pad, fiiltgyniet, Heereterreven
G' hebt dan geen reden, myn ziel. met klachte te knorren

Dat dee» aenveclnir^g van 't kwisfoo lang op u aenhoudt.
'

Wilt gy lang quaad doen , en 't quaad niet lange gevoelen 2
Of wilt gy 't goed alleen fonder 't quade genieten ?
Waertgy "t alleen die doorpyn-bank wierde gefoltert
Op dit droevige dal

, (oo was 't oorlakc genoegfaem

:

Waer'tkruiiop-tfdlt. en langduiriglt . 't waer mede redenMaer t zyn geen twaelf oftachtien noch dertig-en-acht iaer

'

Dat gy dee5 tuchunj^ , als andere , lange gevoelt hebt
'

Wat toch IS alle tcgt r,wc'ordig lyden te gelijken

,

Oke te wacrdercu u-^cn aÜe de Henielle vreugde
Die derniael eens Gods- kindien baerblyklikis ienftaend ?T IS niaer een hand-breed . indien "t recht wierde gemeten
Tismaereenvoet-ftaps-fchrede, jaa noch vele geringer',T IS maereen ogenbl.k : duilcnd jaren is een dac
Maer's Hemels tyd en veiblyf onmetelik eeuwig"*
Waeron. zyt gy dan dus fwacr, myn ziele. beTngftigt,
tn verdrietig over dit weinige tydsu verordent?
'T welk meerder vreugd werkt als alle de aerdfe geneugten.
Want daerdoor word gy van Gods fyn liefde beveiligt

.

Dat gy ,n t tal zyt van fyn verkorene kindren :

Hoe liever Soon, hoe feller kadyden hem aentrefc.
Niet tot toornige üraf. maer blyk van 't foete genegen

,

•WKtmedeC^n Vader hemdoor minlike üefde gefmt heeft.

Waer



Swane-Sang*
Waer van d' Exempeln uitGodlike Schrift u bekent zyn.

Wie is* er oit liever Góde weeft, als d' eigene Sone?
Heeft hy nochtans niet des kruices fwaerlte gedragen ?

Ladende Gods toorn op tegen ons, en bittere granifchap ,

Alshy bloeds-droppels uit Ichrikliker anc;fte geiweet hceft^

Roepende toen , o God / wat doet gy u Sone begeven ?

Nemende dus weg des kruices vervloekte gedaente.

Liet hy ons overig voKnaakt' end* heilfame zegning.

Lieve Zaligmaker / wat was't uitnemende liefde,

Die gyu verloliendoor 'tlmaacihke kruice betoont hebt?
Hebt, myn ziele , weder lief dien, die foo u bemint heeft<
Waerde Zaligmaker/ wat zyn dit kofthke fchatten,

Die gy my aenbrengt door defe gezegende prikkels ?

Stui t toch ter zaligheed dit lot wy zynde gevallen.

Helpt my toch dragen dien laft van myne befwaernis.
Legt my niet meer op, dan ik hier ben machtig om heffen.
Matigt my lydlik d' aenvechtingen in de benaudheed.
Verquikt myn hert door vws Geefts aenmoedige troofting.
En geeft my fterktheed met meerdere kracht te volherden

;

Om voor defe genaad en gunden u hoog te verheffem
'K fal dan voor my niet verfoeken nieuwe gefondheed

,

En langer leven , ot voorfpoedige vordere tyden
Voor myn fvvakke lichaem en myn bou^vallifre hutte 5
Als alleen tot u eer, enftichtinge van de Gemeintc
My toeyertrout mag zyn dienftelik endeprofytlik

,

tn foo tot Zdigheed my voorts noch mochte gedyen,
Jn myner kmdern in u vrees opvoedinge ürekken.
Want, watis, o myn Ziele, toch op deesaerd te behalen.

Als
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CONRADI GoDD^r
Als meerder fonden. Gods toorn, verdrietige rampen
Quelhnge desGeefts, en desvleefch; op't hatfte dedóod felf ?Hadden wy 'thieï al, wy waren * er aller elendiglt.
Indien geen beter leven ons noch ftonde te hopen.
En foo den dood fou verflinden het alles en aellik ,

' Wat tochlou naemaels dan voor de gelovige blyven '

Wel. myn Ziel, fal 't dan niet beft zyn ende gevoeglixt
Dat wy ons eernftlik daer toe pogen te bereiden ?

*

Om dees laifte viand, den Dood, by tyds tegemoet gaenOns tegens onfe nu haeü aenfhend' affcheidmge trooUen ?*

1 ontgaen des doods Tchrik met fyn vernieinde gevaren^n «erven dus, voor en al eer ik kome te üervcnOmme te verkrygen 't leven, en dien dof.d te verachten
L>ie tegens ons opfpertfyn wyd-af-grinfende kcele.

'

Trekt hem af het maskes, waervoor foo vele beVrecft zvnHy fal foo vreen,k, noch fchriklik zyn in aenfchyn
^

1 IS wel foo, myn ziele, wel eertyds naa de val Ada

Kon^l K m'"V\''
gellrenge gerichte.

Kond hy beide lichaem en ziel in d' helle bederven.
Als een uitwerker van Gods rechtvaerdige vonnis,
^ynd uitgefproken tegen onboetvaerdige fondaers
Maer door ons Heiland dees macht hem zynde benomen,
Is van fyn wreedheed verloft de gelovige werreld

,

Als mede van fonden, van duivel en heïfe benaudheed:
Houdende fyn macht alleen op d' ongodlike menfchen ,Welk hy verdoet met ziel enlyf, tydlik en eeuwig.
Soo dat hy ons komen fal met gants gene viandfchap.Om dat gy 2yt een' der rechte-gelovige zielen;

Adams,



Swane-Sang.
Maerfal u ontkerkern uit uws lyfs oude gevangnis ^

Wanneer ons fchuld der natuir van felve betaelc is :

Doende u verplaatfen tot d* eeuwige Vreugde des Hemels.
*T was wel u laatfte viand, maeris weer d' ecrlèe geworden
Van vrienden, dieuv\>' goed doen in d' andere werreld

,

Schoon ofhy ook altyd u viandlik ware gebleven

,

Soo waert gy boven hem , myn ziel, myn belle gedeelte

,

Daerover hem geen macht toecjuam , noch u kende bereiken

Alleen ' taerdfe lichaem , 't welk gaat wederomme ter aerden.
Neemt hy een tyd-lang van u af tot naerdre vereening

,

End' onler beider. Ziel, lyf, volmaaktere blydfchap.
• T is maer een fcheiden van twee feer minlike vrienden ,

Als David en Jonathan, die fich weder haefte begroeten.

Breekt dan den dood af den draad vanu fterflike wefen

,

Sult gy nochtans niet verflonden zynte gelyke.

Om mede tot fterven ' t onfterflike fich te begeven

,

Maer gy fult levend ' duiren voor immer en immer.
'T is waer ,

'
t ydhke vlees word onder d ' aerde begraven

,

Ende faleen tydiangaes zyn van 't naakte gewormte

:

Nochtans niet altoos. Want God niet 't felve gedogen
Wil

,
dat u waerde lichaem verrott fou blyven ,

^
en altoos

Der wormen fpys , oft ' onfuivere byftere drek zyn

,

En liggen foo voort in duifternifle gedompelt.
Maer ' t lyk fal weder uit fyn doods-kuil heerliker opftaen

,

Ende tnomtanter verfchynen , dan te bevoren
Oit quam Overwinner pralen tot Romen ofelders,
In fyn trotfe gelaat Zeeg^ftatelyk ende vol eeren.
Zynde in ondoodhk dit doodlike verre verandert

,

Q5

12^

Tydlik
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ConradtGodö^
Tydhk in eeuwig, vunftig in heerlik, 't aerds in het heniekUeen verwilling boven alle verandringe treflik.'

Weeit dan verdacht
, myn hert, dat gy u ziele beveelt hier

In d' handen Gods, van malkander fullende fcheiden
En wacht dan verders op Gods hulp-vaerdige konille-

'

Dan fal den tweden dood gants geen macht op u ht-bbcn.
Maer

, gy fwakkelichaem. zytgy voor d' aerde btervfeh)
Zynde de aerde gel<jk , foo lang gy zyt op' er aerden

;

Pacrgy zyt aerd , en blyftaerd, en wort weder seide •

Tot dat het aerds 'Hemels , onfierffehk ende verae. t wort
1 welk {onder derven nu noch oit niet kende gefchicden
Toont ymand, eilieve.' behalven Enoch met tlias ,

'

Diedeesvoet-llappen nietmoefte met andre betreden

>

Ook felfdie i'arnarchen, Apo/lülen ende Propheten
Alle van oude dagen, vanplaatfen, inallegenachten
Hebben met konnen vanllerflike keure bevrydzyn •

Die 't leven ontfangen, komen wederomme te liervcn-
Sterven IS ons- erven, "tis 'r pad der gantfl.ker aerde.

*

Meint gy dan
,
dat u d' Heereen achterdeure gen.aakt heeft,

Waerdoorgymeerfoudt, als andere, gaen te befyden

?

Moet met het koorneerft vervuilen, rouen , en onweer
Uitltaen

,
eer t opgaet en tot volkomene vrucht rypt?

Waertegeneenbouman fich machtig kon.t te verheugen.
Welk een vreugde fal het d .n zyn van u fel v'in u hertel

«7 "";«"f
jjchaeii. glants-glinftrende komt weder opftaen ?Werdende gh,kform,g

, 't verklaerde lichaem van u Heiland

:

1 welk ryfend uw grafmet foeten reuke begeurt lieeft.
En voorts alle graven der Gods- verplichtte geheiligt.

Is niet
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Swane-San
Is met den flaap des doods broeder door de gelyknis ?

Wefende vermoeit, gaat gy dan niet gaerne te rulte ?
Om de gematte leden mee Toeten flaap te verheugen :

1 üt dat gy wederom verrytt den volgende morgen.
Hier fult L,y wierlik noch oneerdere rulte bevinden»
Vadere Vcrfekeiing des wcerryfens van u rull-plaats.
Mindere verlciir'kking

, en meerdere vreugd* in het ópflaen,
Als de bafuine Godes met d' Engelfe (temme fal aengaen.
Met wat blyde treden fult gy dan u ziele gemoeten ?
Met wat foete gelaat fult gy haer wellckom hieten ?

Sy u omermen, o-nheUen, in hcmelle tale begroeten ?
Aldus u aenfprekend' met nieuw' en ininhke woorden /Myn wel zegende Vriend ! myn liev* en waerde gefelle ƒO myn hülvc gedeelt, waernaa ik lange gewenfcht heb,*
Wat zyt ^y blinkend en Ichoon / hoe dehig in aenfien
Hoekoait gy , myn hert, foo ghnftrend' ende bevallig '

Daer gy zyc foo lange geweeft m u duiltere fchuilplaats

*

O vreugd / O blydfchap voor beid* ons' lieve eefdlen '

*

teuwig en onfcheidlik fal 'er onfe vereenin^e blyven.Gy waert myn mede-hulper in all' ons' heiliee werken .
Beide nu gaen wy ftrax in d' eeuwige Vreugde des Heeren.G hebt n.et my lydfaem verdragen 't kruis op 'er aerden :Soo fulc gy n.et n,y dragen die krone des Hemels.

LS "^^^ 8^''^^'^ l^i^e^^ tranen
;

Uvv R chter vlees is van u vlees, en been van i beenen.VVedt dan verbly,
: hy fal geen' van u fonden ophalen

'

Maer van t goede verhad doen , dat van beide gidaen is'.

127

Op myn



"8 Conradi Goöd
Opmynwaerde, beminde lichaem, dien Heer te gemoete

!

Hoordy wel fuik een groet naa de gewoonlike rufte ?

Of meint gy levend ' vcrblyvend * defe te horen ?

Wel zaiig is die dan , die komt in d' Heere te fterven /

Van nu af heel heiUrijk, die ruft van moeiliken arbeid /

Sullende hem volgen de gepleegd ' Gods-dienftige werken

:

Wefende veel beter 's doods djgdan van de geboorte.
Want die maakt een einde van al' t onruftige woeien,
Van forgen , - fmerten , verdriet end ' aerdie beflomring.
O dood/ hoe welkom zytgydoor defe geruftheed /

Die gy door uvv komft allen God-vrefenden aenbrencrt.

Wie fal u dan vrefen , die u hier ter rechte gekent heeft ?
Laatomuverfchrikt zyn alP onboetveerdige Sondacrs,
Ketters en Joden met d ' Heidenen en Saracenen,
Die God niet kennen , noch fynen Sone geloven

.

Dat dees verbrekend ' s doods macht Gods toorne creflilt heeft

,

End
'
ons verworven 't opftaen tot d ' eeuwige vreugde :

Maer ftellcn fuik * eer aen andere nietige hulpers

,

Blyvende daerdoor vaft onderis doods grimmigekluiven.
OjefuChrift, myn verlofler en eenige Heiland /

Gy zyt het die des doods feer verfchriklike troni
In dit lieflike fchyn hebt weten foo te verandern

,

Aldus fyn prikkels ftompen , fyn kracht te benemen

,

Dat de gelovige ziel naa haer ontbindinge diep hygt ,

En
'
t leven acht minder , dan ' t fterven inalle gedaenten.

Dank zy u , myn Heiland , dat gy tegen onfe vianden
Hebbende geftreden , dees heerlike zege behaelt hebt.
Datwy den dood en d* Hel mogen trotfen en honen

,



S W A N E - S A N G.
Waer is u verdoeming , o Hel ? Dood , vvaer is u prikkel ?

Ei Gode zy dafik, die ons heeft dees zege gegeven >

Dat vvy ontrukt zyn uit haer afgryflike kaken.

Wilt myn quynende hert tegen all' haer* ydele vrefc
Opqueeken, fterken, tot u dienfl op 't laatfte bereiden.
Wanneer gy myn ziel ontbiedt door uwe Gefanten

,

Datfe mag alfdan tot d'afftand van er nutte bereid zyn

,

En naa 't rechte Vaderland fter verlangende trachten.
Daer het rechte leven met ruftige vreugde beleeft vvord,

Die geen ogegefien, geenfteiflike oore gehoort heeft.
En nou is neer geklommen tot menfche-gedachten.
Welke de Heere bereidt heeft voor fyn trouwe beminnacrs.
Daer der vreugde volheed , verfadinge , liefFeligheeden
Aen Gods rechtere hand dan zyn onophoudig en eeuwig.
Daer die ftad Godes is, waervan veel heerlike dingen
Hier geopenbaert zyn : als hebbende Jafpife muiren,
Goudene palleifen, poorten van koftlike perlen,
Haer grond en vloer van juwelen en edle gefteenten ,

Daer nimmer nacht is , maer altijd lichtende dag fchynt.
Daer geen Sonne behoeft, geen Maen, geen glinftrende fterren

,

Of^i; ^T''
myn ziel, om in haettdaerin te geraken.

? ^L
^^'^' '"""8" bewonen ?

^

D tfenniï"T'n' verfoeitfe, verachtfe,Datfe u met maak afkeerig van u Hemelfe erfdeel.Daer gy fult horen weerfchallende Engelfe fangen

SSl ^.rr ^'^T'"''"
Hemds-klinlende tonen,X>m gy fult fingen dat vrolike Hallek-jah veel

R Liefliket
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O D D I
C O N R A D I G

Liefliker hergalmend', dart op aerde dede 't foet Hofianna
Soudy daerniet, myn ziel, groot verlangen in hebben?'
Soudv niet vvenfchen tot fuik' een vreugd tc geraken ?

Trekt my, myn Heiland, dat ikyvrig mag totu lopen.
En dees glukzaiigheed deelachtig zyn mag oneindlik.
Die g* hebt verworven voor aJle gelovige zielen'.
Die by u vcrfelfchapt zyn met volmaakte genoeging

j

Hebbende geen fchorting immer van't een of het ander;
Voerende defe over geenen noit nydige klachten,
Maer elk zynde te vreen op het hoogftmet fyne beftelling

Daer ik u fal fien met myn eige lichaemlike ogen
Samt Vader en Geelt met noch klaerdere gecfllike ftralcn
Blyvende verfelfchapt duirig met d* Heiige Dri-eenheed

,

'

Lngelen en menfchen. Patriarchenen alle Propheten,
Myn vrienden, magen, mitfgaders oude bekenden.
Hier in Godzaligheed ontdapen, om hoge verheerlikt!
Blinkende alle telaem met vei r afschittrende klaarheed.
Hebbende kronen op haer hoofden, palm-takkcn in handen,
Zynde Koning elk een , en meer als d* aerde beheerfchend'

,

Sullende vermaaklixt my daer ontmoeten, omhelfen

,

Ln my op hetlicflHkft* en foetft' op 't nieuwe begroeten
Wat blydfchap voeltmen , wat trek , wat grotegeneugte
Vindmen in het leven hier, wanneer oprechte beminde.
Vrienden, Vriendinnen, mans, vrouwen, kinderen, ouders,
Broeders cn fuliers , neefs, nichten, moeyen en oomen ,

T^^'f L
j^"'" verfelfchapt nochte gefproken.

En (ich dan wederom malkaer ontmoeten , omen^iens
Ifler wel welluft by fuik een vreugde le lykeo ?

Maeu

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

1 B31



SwAN B-San G,

Maerin't eeuwige ryk word grotere Vreugde bedreven,

Soo veel als boven ons het plein is groter en hoger

,

En d' Hemels vrienden zyn heerliker als" di^ op aerden

;

Die hun op het minlixtfien, voegen, fprekcn en horen.

Schoon't majefteitliktoegaet, met fuivre beweging.
En met fiere gelaat door inlike deftige tochten

Is't toch hun alle tefaem , myn ziel, tien -dubbele wellufl,

Eeuwelik aldus zyn verfelfchapt ende verhecrlikt. ^

Segt nu toch , iffer op aerd yets hier by noch te gelyken ?

Daer 't onvolmaakt is, jaa droevig in alle gefelfchap;
Dacr lacchen, weenen word by malkandre gevonden:
Daer u overkomen foo veel tegen -hafplende dingen.
Hiertegen hierboven is gants niet als enkle geneugte,
Sonder moeite, gekerm, vei'driet, of droevige rouwe.
Daer fal geen kruis zyn, geen dood , geen bittere tranen

,

Welk' al zyn afgewifcht uit alle der Heiligen ogen

,

En wederom fuiververklaert met Godlike luifter,

Daer gyfult altoos end' eeuwelik herte-wel hebben,
O philirige ftaat voor d' uitverkorene herten /O leven

\ o zaligheed / o zegen / o heerlike glori /

Smaakt dan alhier, myn ziele, beproeft, hoegoedude Hceris,
Die u dit alle beftelt heeft, eer dees pUatfe bereidt was

:

Ende nu zynde gereed , tot u aenkomft vaerdige boden
üitfendt, omme te nodenu tot fyn Hemelfe teeft-mael.
Die u geftelt heeft hier voor eerft met rede beneden

,

Omme te meerder om hoge te klimmen in uwe gedachten

,

End u te verwondren over Hemels goed by heïaerdfe.
Daerg onder voet hebt Son , Maen, end' alle de fterrcn:

R z
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Uic, XVI.

132 Conradi Godd^i
Sy zyn, of zyn niet, fy moeten er alle heronder.
Hoe herlik glinfterend* op 'er aerd fy't fame gevveeft zyn.
Sou dandecs aerd, en dien drek, faait hare katyfheed
Door haer luit u alhier konnenfoo verre betovren.
Dat gy verfot (out op dit verganklike blyven?
Daer gy alreeds hebt den fmaak van d' Hemelfe goedren
Vreugd vrede, 't ware^geloof, Gods Geeiè mede felf in'u herte ,O hebt hiervan de belofte, de zegelen en Sacramenten,
Panden der zaligheed , de beginlels van de befitting

:

'T welk u God verzegelt, fal hy ook getrouvvelik houden
Houdt dan dat g hebt , dat niemandt uv^' krone beneme

^ KQ OMT HEER ]ESQ.

helle-br^~n1v~^
Vertoont m een Brief des Ryken Braffers

Aen fyne vyf Broeders.

Heroka.

S w f'u'^T'"f
'^^f

<^P' " ^erde geraakt is,O Wenfcht ik, dat dee.' ook dan vailig wierde behandigc
Aen n-.yn vyt Broeders, "t Jeven als noch zynde genietend'

;

Soo s hun mee khamen my voor haer feüe te houden.
Neemtfe dan i„ dank aen tot u voordeel ende behoudnis,-
Want geen van beiden voor iny hieer ftaat te verhopen

:

Eeuwehk ende te vall de genaads-poort zynde genoten.O ellendige ttaat van my ramp.fpöedige fchepfef

!

.,*lerwaerts wendt u toch af van het aaklixt gaf yan'er Hellen
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Helle - Brand.
En fcliuwt myn flappen , van my voor fynde betreden.

Hier is geen fchynfel des Sons, maer duiÜere nachten:
Mits een yflike fchaau den dag dryft verre te rugge

,

Ende bedekt alles met dikk* en taltlike dampen.

Wy zyn vaft rondfomme befloten in ifere muiren
;

Met duifend (talen deuren feer dichte gegrendelt

,

Dats gants geen uitkoiiift ons blyft uit defe gevangnis.

Maer zyn alle geklemt als haeringen in de pak-hoeken
,

Krielende doormalkandre gelijk garnelenop hopen.
Hebbende geen ruft- plaats door al te genauwe geprangfel

:

Buiten zynde befetmet mennigerhande benouwers>
Ende gequelt binnen met gants onlydlike pynen.
'T huis is vol naerheed door ftinkrige fulfrige rook-damp:
Pikkige brand-hopen met blakrige knerffendeflammen

,

Croulamer uit-berftend* als.'t fvvangere gebergte van /Etm,
Jn dèes flam liggen wy branden in eeuwige gloeden

;Wy worden nochtans verbrandt tot genige tyden

,

Maer famtlik door 't vuir als weer op't nieuwe geboren ,

1 ot 't onlefchlike vuir > en raken hoit tot het einde»
Geen dood ons aenkomt , hoewel 't ons d' eeuwige dood is.
Mocht ik in het branden tot Ifof verbranden en affche 1

Mocht ik in het braden verbraden in hittige kolen /

Ende dan afbreken dien langen draad van elenden';
Soud' ik het al lyden bly-geeftelik ende gewillie •

Jaa noch wel dubbel: 'k had 't voor een gunfte te reeknen.
Maer wat is het kermen ? wat baatt hier 't bittere klagen ?

1 maer vergeefs: 't is voor een doofs deure gerammelt.
J>^s ftrat zynde geprent voor langs iq ftaic gefchriften

j

Daev
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^3+ COKltADI GODD
Daer Gods rechtere hand, end' onweerroeplike vonnis

urn '^I'l^u^^-
S'''1"'"S' ^" onophoudig en eeuwig

Willende fich met meer over ons ontfermen : en onder
pit boos' Helfe gefpuis weet niemand van mede lyden
Macr toeffent tegen ons in 'tjammern meerdere vvrcedheed

Daer is er een, die my met pikkrige brandende tortfcnKomt te beaoken. en heet met fwavlige flam te begieten
Daer ik

; zynde gewoon , fyn linwaat plaj^te te dragen
'

En feer koltlike kleer , gevvrogt van luivere vliefen ;

'

Daer komt myd' ander met fulfrigc vlies te bedekken
Dees fleekt myn vingers in brand, met Vuirice fakkels
Die voortijds blinkend' vol ftakcn in edle geltcedten

'

Daer ik yerciert waer aen d' arm rtet goude gefmyden
Moet ik er een dragen van foo veel vuirige fwaerte

'

3n plaats van ketenen myns hals voel ikker alomme
Krielen het oncyfet van padden , Oanfren en adders ;ïn plaats van rood-kleurd' fcharlakige purpure kledin<-Mo« ,k met fmerten lydcn rood-purprige flammen."Hoe IS my t kru.s hair en myne gekrulledc lokken

,

Daer k mee plag cierlik pronken naa wyffe maniere,
In t kruipend ondiert, en flangen ffame verandert:
Waervoor my yft, end' hier en daer flingrende, gryfelt.

Een dry-muihgen hond met fyn opfperrede kaktn
Dikwyls met vüing fpeekfel my komt te befpuwen.K hadde gemeint

, dattet waren flechs ydle gedichfelaD e van d Hel waren verfiert van d' oude Poèten.

lï°?" Aj'' """f " ' "««^^ geloven,
Sshuilende daerondcr konftlik verborge beduiding .

Die



Helle- Brand,
Die wy dus komen met fchand en fmaat te bemerken.

'K rolle geduirig alhier den ftecn van Sifyphus, ende
Tantalus ik feU ben door duirig fnappen en happen 5

Als om niet alles, daermen noit komt tot het einde.

'K moet 't onruliige wiel Ixions al mede draejen^

En veel ook Tityi lever in myn eige gewanden;
Als hebbend* dagelix weer nieuw enlmertelike pynen,
En och of hec dit waer al *t geen dat ik hebbe te lyden.

Hier zyn duifenderhandc noch andere gruwlkie plagen

,

Die in maete, getal, noch naem niet zyn te befchryven.
Houdt, my ten beften , dat ik in dees Helfe bcnaudheed
Geen order volg, terwyl hier geen ordre gevolgt word.
*T welk over al lieflik, vermaaklik is , ende bevallig,

Heeft hier geen plaats , maer is verr van d* Helle te foeken.
*T welk over al droevig , verfchriklik is ende tyrannig

.Vol van elenden en anxt , word hier al 't faeme gevonden.
Hoewel defe dan air zyn gruwlik; niettemin iffer

Een die my boven al valtpynelik endebefwaerlik;
Welk' in t eeuwige'vuir my met d'onlydlike dorft quelt.
En fecr fel woed m myn uitgedroogde gehemclt'.
Op tong' en lippen zynd* als een flammige fakkel
Sohdcrhng als ik myn vorige luft te bepeinfen
Aenvang ende gedenk, dat ikcertyds myn tafel hadde
Prachtelik ende volop ftoffeert met goude platelen

En bekers, dagelix levend* feer vrolik en uppig.
Hoe dat myn buik was m/n God, welk moefte beladen
Zyn met koftelike fpys, van lieflike drank mede vol zyn;
En dronken drinken plag voor geen fonde te houden.



li

JE I
I?^ » CONRADI GODD
Jaa den wyn's fomers met fneeu my nioefte gekoelt zyn ,
Soud ik* er aenbrengen myn mond , én tonge verheugen.

'

Ai my !
hoe is my deès welluft al nu benomen ?

*K mag geen koft noch drank hier proeven nochte genieten.
Kiettemin aen fpys waer my niet foo vele oele<Ten,

'K foufe wel ontberen ; maer myn onlydlike dorft eifcht
Een dronk, al waert maer een dronkje, weinige droppels,
Een dropjen waters, 't uiterft der tonge bedauwend'.
Ai waert een daurjen, van d* hitt' der Sonhe getroffen.
•T fou my vcrfrillen, meer als doet't Hemelfe Nedar,
'K had dan geen koel -drank, oft eenige wyn te begeren.
Maer ik kan gants niet van 'c aller-minac nat hebben

,

'T welk myn dorre lip en tong een reis mochte bevochten.
'T is met lange gcleen , teen ik met dorfte bevangen

Hier en daer om-fag naa eenige laeffenis, ende
Riep om verquikking, dat 't niemand hoorde noch aenquam.
Eindelik, alltoen ik met d' ogen ftarde ten Hem^l
Wierd' ik blyde gewaer Vader Abraham , hoge verheerlikt

,

Minnehk in t aenfien. 'K dacht by my felve , dit is jaa
Immers goed teiken ; dees fal my gunfte betonen.
K nep, wat ik al roepen kon, met doordringende fchreeuwen ,Toch met nare geluid ; Vader Abraham , hoort toch ii Sone ,En weclt volvaerdig tot myns ellendigen hulpe.

»^f'tj^?'' ^ ^'^^ "^^^ "^yn bede wel hoorde.
•K hield by hem al weder aen; hy floeg 't weder af; 'K weder aenhield,
1 ot dry

, vier reifen, maer hy was weigrig in alles;
Soo dat dien afflag my droever fcheen dan het Hels' vuir.

Maer toen ik wederpm myn klacht vernieude, bevond ik:

tazatuin
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Laxarum in fyn fchoot in ruftige vreugde des Hemels.
Dien Bed*iaer, die voor myn deur plag naakt en elendig

Hongerig en vol van fweeren vol pyne te liggen

:

Als 't u noch indachtig wel zyn fal ; die de gevalle

Kruimkes van de tafel voor fyn koft plag te bcgeeren.

Wien d' honden meer dienft, als ik feit plag te bewyCen.
Dees verfcheen my om hoog ; maer in veel andre gedaente i

Als de Son hel-ghnftrendS verciert met koftlike perlen.

En v^it zynde gtkleedt , een goudene kroon op het hoofd had^
Lazare > riep ik toen, die geens dinx zyt nu behoeftig,

Ende nu meer geven kunt, als gy plagt te begeeren.

Ik bid u ootmoedigd , brengt maer een dropje nat, al vvaer *t

Voor aen uw* vinger niaer hangende, omme te (trekken

Tot verkoelinge van myn tong in het hittige branden.

Maer hy fchuddende *t hoofd van my fich wendde geheelik i

Met fyn ogen en oren. ik hieldt weder aen eve ftadig :

Maer ik vond fyn ore geflopt , fyn oge beloken.
Daerop toen Abraham* Wat meugt gy rampige menfche

Aldus u met roepen quellen? 't heeft niet te beduiden.
Uw' bee is gants niet aennemelik , wylfe te laat komt,
ln*t leven hebt gy daer uw' goed , hy *t quade genoten.
Gy lyd naa verdiende : gy hebt hem \ kruimtje geweigert,
T IS dan rede, dat hy geen vvater-dropjen u brenge.
Hy n.oeft toen hongern , als gy vol fpyfe gepropt vvacrt.
Hy moeit toen dorlten, wanneer gy kottlikc wyn dronkt.
'T IS met u beide nu aers. Hy heeft fyn volle befitting
In d' Hemel , daer gy yaft , dorfl in d' Helle beneden.
Hy word blyde gctrooft , en gy feer fci nu gepynigt.

S

Hf
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138 CONRADI GODDA
SiÜK was fyn .atidvvoord. Daerop vvierd' 't ope der Helle

Di-clit toegefloten, dat ik hun dus beide gemift heb.

Als ia 't Helfe gebied dan dees myn klachtc gchoort was

,

End' al myn fmeken vergeefs en 't fame geweigert

:

Vond ik my voort door een Duivelfc bende belprongcn>

Die feiden : Neemt dees beker anftond aen tot u laefnis

»

En goten my dien vol brandende piks in het hals-gat,

Ende vol heets loots een ; toen ik 't niet wilde begapen.

Houdt toch op , en fchoont mynj , riep ik met bevende kele

,

*K fal niet meer klagen , dat ik hier met dorfte belacn ben.

Maer 't mocht niet helpen. 'K v^ierd mee tot fpyfe gedrongen
Van padden , Hangen , geftooft in Teiver en etter

,

Die my haer Ovcr-heere Bëelzebul alle beftelt had.

Hou daer, en vrettet: fei'er een. Ik moefte gewillig

Sonder lange beraad fwclgen dees Hélfe gerichten
;

Schoon ik riep , dat my d* honger noit hadde getroffen.

End' ik vcrfaat waer alleen van 't gryfelik aenfien.

Wat fal ik al vorders u verhaei van *t ovrigc meer doen ?

Ik vind hier gants niets , waerdoor ik rufte bekome.
Daerme' plag eertyds van pluimen myn bedde te fpreiden

,

En met geurige rofe-bladen lieflik te beftroien

Word nu met afch en amer myn bed boven ende beneden

Vuirig gefpreit, daer in ik henen worde geworpen.

'K hadde gerieflike dicnfl: van willige boden op aerden

,

Die my op-paften feer vaerdelik ende gereedfaem.

Hier en heb ik niemand, die my doet eenige dienftcn.

Die ook 't aller- minfte bevel my foekt te bevordern.

Myn eer en luifter, myn pracht en kottlike ryfcdom.



H E L h B - B R A N D,

Waer mede ik boven elk was in aenficn, ende braveerde
,

Syn heel vervlogen, verfloven, t' fame verydelt.

En moet hier leven verdrietig , elendig , en armlik.

Wat feg ik: Hier leven? Daer ik door levende gloeden
Eeuwig en ontydig tot ftervcn worde gedrongen.
En koom toch nimmer dees eeuwige dood te beflerven.
O verdrietige ftaat van myn ramp-lpoedige ziele /

Als ik moede gefeten was t huis , focht ik de verandring

,

En nam den lufl-hof tot myn plaifierige vwllull.

Hier fit ik in boejen doorgaens aen voeten en handen ,

In dees yflikekuil, en droevige duiftre gevangnis,
Soud' ik ter maeltyd, of my t^r rufte begeven,
Soo moeit het lieflik Mufyk cn fnare-gefpel my
'T hert altyd foetjes vervrohken ende verheugen :

Maer hier hoor ik niet anders dan kermen en huilen.
Wringen van d' handen, tand-knerflen in ohke tonen,
Daermen moet d' oren voor floppen , en hard tecren huilen.O vreeflik kryten / vervloekt' een gruwel om horcn?

Aldus zyndc gepraemt met mennigerhande benouwen
Worden wy rafend', verfcheuren, byten en hakken
Selv ons eige leden met doll' en groufame wrecdheed,
tn wy vervloeken Son , Maen , end' alle de fchepfcls

,

Jaa fe fden Schepper, famt all' fyn Heilige Engeln,
Al t Aerds

,
Hels , Hemel. Heir pogen wy te bekladden

Met Imaad en lafler door dees afgryflike qualen
Hoewel defe dan alle-gader zyxi wrede Tyrannen

Komen ly nochtans van buiten my te befpringen.
M^er van binnen heb ik myn eigen Beul in het 'herte.

S z

^39
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I4<5 C O N R A D I G O D D iE l

.Dat's myn QuadeGeweet, 't welk meer als alle de andre
My byt, knaagt, pynigt quelt en plaagt fonder ophouden.
Een worm , die niet Iterfc ; een vuir niet zynde te bluffen.

'T welk in myn leven , end' al op aerd my plaagde tyrannis

Om myn quade leven , myn boos' en gruwl ke daden.
En kon ijjy meer, als oit Beul, myn hene beangften.

Schoon ik dees quelling voor niemand toendede blyken.

'K hadde genoeg hier aen , foo \ Hemel en Helle belieft had,
AI wieid'ik nergens n eer mee in d' Helle gepynigt.
Sooik tochmiliert moet hier Gods Heilige aenfchyn,
'T welk ons verdoemden mede maakt het grootlle befwaren«

Foei my / hoe heb ik al n)yn tyd onnutlik op aerdea
VeiquiÜ ? end' ydlik doorbracht in nietige dingen?

% vervloek dien gouden tyd , en de genadige uire

,

Waer in myn Zaiigheed ik niet waer hebbe genomen.
Myn hert berft , ah ik 't voorleden koom te bcpeinfen

,

J-ioe Godloos end' onbarmhertig ik hebbe gehandelt.
Och , mocht my eens een herroepdik uirtje gclingen/
Wat fou ik al Godlix in dit klein uirtje befch kken
Geen laftmylouzyn verdrietig. Ik alle de krachten
Yvengaenfpannenfou tot myneige behoudnis.
Maer ik kome te laat. Dees tyd my word nu geweigcrt.
•T ujrtje, dat ik fmerthk wenfch , is voor lange gevlogen.

Maer gy, myn Broeders, die noch t'faem leeft op 'eraerden.
En v^eesune geniet. Ei, wiltle te rechte hefteden
Tei zaiigheed , en weeiè door myn exempel op hoede.
3n dien 't naa uiyn wille gegaen waer : Lazarus haddc
Mondehkal voorlang u verhaeltmynfchrikliketocftand.



i

Vbrschbide Gedichte k,
Maer Abraham floeg ook dit daadlik af. Omme de klove
Tüffchen u , en 't Hels , en *c Hemels volk zynde beveftigt 2

Waerdoor men nimmer kan tot malkandre geraken.

Toch dees lefle gaf hy. G* had Mofen en de Propheten

,

Die foudt gy horen. Soo hoortfe dan , ende bcmindfe.
En wacht uw* zielen voor dees affchuwlike plaatfc.

Ik moet hier uitdaen myn ftraf ; maer dees* zy u , Broeders »
Ter left ten fpiegel , door myn wa^rfchouwingc.

Vaert wel.

Volgen verfcheide Gedichten,

141

EER. GEDICHT
Op deru

CHRISTLIKEN BIBEL.
Aen D. FRANGlSeuM MARTINIUM, Predikant tot Epc,Op fyn Gedicht van den felvcn Inhoud , M D C L.

J^mbica Trimetra.

OT^s C^riflenen gy x.yt het aller^besie 'Boek.

Die eere komt h toe , en al vvat meerder is.

gji hebt het hoogsf ^efag; de dtepft (jeheiments,

Cjy z,jt vol Hetls. Cjy z.jt het aller-vvaerdste Tand^
USlaeji Soon en Hetlge geefl y tot ons van (jod gedaelt.

^TCjefihrtfi voor alle Schrift, fehovas dnirfie VFoord.
Svnjhengn en hoogB Tlakiaatydat aen de poorte noit^
'JSloch aen de deur , maer m de Kerk^ en V Hertt ftaat.
S)n vajl befihreve 'Brieft met hare l^geleru.

s 5
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J^Z Ö N K Ji Dl G O D D iE

Slk.vvoord is hier een blad : jaa elk^blad heeft de Jiru

Van een geheele Boek^, be^opr door bondtgheed»

Het grootHe "Kekenboel^ van alle tyd-bedrjf.

Van alle doen en laat , van aller handeling.

Het dMle Ziel'Verbond, 'Der Englen Bode-brood.

Het dMannen A. B. C. voor yder Hoge School.

'S Cfefalfde fJMaagde-kindi Trompette der genaadj
^J^taer forgeltk^ Tolk^des niterïlen Gericfots,

Het %icht'gefnoer *s gemoeds, ^I)e %egel ons geloofs ,

Htt beïle Hms-geraad den önver^andinen-»

Stuend^ op 'r rrefoor , njaer in de vvyfe borfi gepremtj.

Het hoogHe Heiligdom , bevvaert in V hoogSïe Koor.

Het rechte Sinne- boor , dat indringt Vvribbelenct

Door d! aller- hardFie herten en ^emoedereru.

Het eenig ^yé- hifluir in hóóg enJage Baat.

*Der Chr/ftnen^ All^raen , in eer. en achtinge ,

Spyt 'Terjiaen en Ttir^y en <üle *t Thyx gebroed,

*T Orakel onfes gods^ te Jp^t van V "Belfs bedrog.

En vailig een Sibyl , te jpot der vvjchelaers*

£en trooft in alle nood. Het <iy4nker onfer hoöp.

Een Pnkhiel alles goeds. Het enge Deftgde-T^ad,

De flemme 's Roependen, V <iy4men van ons gelóóf.

Een FakJ^e voor de blind\ 'Bafuine voor de doov.
Een Klok^ van (^enaa 5 geduirenS haer gelui •

^^aer welke voor de traag beduit het bmtcfiüén.
Een onbefchroomt Gelei op allerhande ^vveg.y

ex^/ vvaer't tot in de dood ofin der HeiletiM,

T)m eige Sleutel van de vvijfc vvetenheed.
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V E R S C H E I D E G E p
Voorfeggtni tAlmanak^ Kronjhe van V gclecn,

Jiet Tyd regijler , hoe de tyd gefchnpen ts ,

eerïlUk^heeft begofl , en weer te niete gaat.

Hoe d Hemel opgerolt , de flerren in de roti

,

Een haire fak^de Son , de ^JMaen fal z.yn bebloed,
*

Het Spiegel y in V vvelh^ hier de menfch noit fuiver u /
^Is in V geftortte bloed van onfer aller Heil.

Het ongetvvyjfelt faa van alle gods beloft.

Het (joddehiie -Laad, in onfe hertgefaeit.

Het Svvard, dat ai' doordringt , ten ingevvav.de toe*

Een OofteUkks fier, devvell^de vvyfe Utdt
Ter hrtb , ten Hemel in. Den Hemel op der aerd.

De 7\[oord/e pnnt , daerom dat all&s word gedraeitm
Der donkre [preptken Sin , De o'ngtdoofde kaers

,

Somtj/ds ge[miit > maer noit geheeltk^ Mttgeblfiïh

Der Ketteren Venjn hun onverdragelik.

DerTredtkanten Tonge y ftemme^ 'Penn en ay^L
Het Gods-geleerd "Bevvys, Het hoogst getmgenis,
Daer tJMofe veel in fett , en tmmers ntet bevvyfi.
Dat Tlatoniet en prees , maer ons prys-vvatrdtgis,

'

^en Spyfe voor de z^tel, befonder 's Sonne-dags,
Ves Frees en Oorloogs Trom. Ü Heroud der J^enk^ Qo^,
Het [oete Itefds^Gcbod , tefaeme nieu en oud. VV

"^*'{'^

Het t^Uelfrengend Sot^t y te firaf voor menniaeny'
"

^yiiaer weinigen te laf, naa elx verdouvvinge.^
Ongrondeltk^ Diept. Fan ouds Verborq^enheedl
De Toetftng ons Gevvcets. Geftaage Frees en Boon..:
T^e Fonnts onfes Godsin het gejheng Gericht.

ï C H T E

Begryp
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LuC. II.

144 CONRADI GOöDiEI
"Be^ryp vdn alle Vloekt en alle z.egening.

Het eeuwig ^Al-geval der hoohïï Dry-eenigheed.

O BtheU Heüge Boek,' O aller Schriften Hoofd

!

Dewelk. ff vlytigsi leeft > ft pryft op V yverigft.

LOFSANG DER ENGELEN.
OP DE GEBOORTE JESU CHRIS TL

ey^donla*

Op de wyfc van den X L V I I Pfalm.

GOd lof en eerc

Immer en eeuwig

Zy in het aller

-

Hoogfte des Hemels,

Ende beneden

Lange-gewenfchtc

Vreed' op*er aerden.

Met begenoegde

Welgeval aller

Godlike menfchen >

Door de Geboort des

Chriftliken Heilands.

D. THEODORI VERHOEVEN
LOFSANG

OVER DE GEBOORTE ONSES HEEREN.
onlanx in Sapphyke verjjen op rym toegefonden^ ,

Sondcr rym op de rechte maten aldus gcftelt.

Sapphica>

SIct de vervulling van het heiige bond Gods^,

Zynde voorlang aen de Gemeint beëdigt;

Daer van een maagd word te gelyk geboren

Ware God ca Menfch. D' eeuwig'

i
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Verscheide Ge
I>' ecuwig' , almachtig* teder ende klein- word ,

tnde den Schepper de gefchape maagd baert»

Die tot een fpot van Godelofe fcharen

Wierde gehouden.

'T fchoonfte pronk 's Hemels, boven al verherlikt,

Xy Heere van d' £ngelnop er aerde neerdaelt;

Kiec gelykals een Over -Heere, maer In

Knechtfe gedaente.

Die regeert fladig de afuire rter-kreits

,

Ende wiens macht duirt tot in eeuwigheeden

,

Leit in een krib, leer odelik bcluirt met

Lompe bevvindfels.

Denkt toch eens , wat toch Godes hoge Sone

In de vorfl , en foo fel en harde kouwe
Vooru , omenfch, al dede lyden in de

Wmtrige nachten

'T domme vee waerd' hem van het hard bevriefen 5

Maer de nood treffend* , was 'er het gefleep van

Vrouwen en vroed-vrou , hem en haer gedienftig

,

Verre te foeken.

'T hoefden ook niet 5 want krib , en huis , en alles

Was befet rondom met het heir der Engeln

,

Sterk genoeg, Moeder met 'er eerft-gebore

Soon te bewaren.
Daerfe dan d' Herders in het ope veld eerll

Blyde vermeldden de Geboort des H E E R E
Welke hew vonden tegdyke met fyn

Heilige Moeder.

T



CONRADIGODO
Een fter in *t Ooflen quam op ongewoonlik

,

Welke verbafen dede daer de vvylen

:

Niettemin *t fpoor en ftede der Geboort tot
'

Bethlehem aenwees.
Daerfe dan quamen tot hem ingetredend*
Offeren mildlik drièr-hande gaven:

.

Myrrhe, Goud , Wierook , even als behorend

T-nrrifj .

^enfch, Koning en God.
i^ierreiiK kind, van boven ons gegeven !O God, en Menfch, en Koning hoog verheerlikt / ,

AVeelt my een leid-fter tot 'en Hemel , om daer

^ In te geraken.
Op dat ik, los zynd' van het al te lafti^
Sonde-pak, mag gants al het aerds begeven.
En dus in *t plein der Godelikke falen

Hogegeplaatft zyn.

ABRAHAMI VANDERMYLF
GEDICHT OP -T LOF DER VRIENDSCHAP

de Foor^reilen aengetogen.
^

Op de rechte macten aldus verandert.

Sapphfca,

A/T ^^fil het dikyvyls over al bemerken,

^lf^f-^''^^'haer houden de bcfmwdfie Vriendeni
tAls de een d ander ver tn artdre landen

j j .
^^^^ hefoeketu.

otaende aan dejen vvedcrop .de ret/e

l 'Tvveli



Verscheide Gedichten* 14*7

(: TvvelJ^is haer als uit de geneugte fcheiden,

Sn te YHg deifcn : ) fijhy hem dus hertltf^

Sien te hevvegeru.

*K vvenfch > dat hem morgen t weder ommchereni

leltk^aenftellen
dede 5 dat van hier gy

^let noch en qnaemt: dat mede dan bewolkt waer
Hemelen aerde»

y^olk^n en koeken , fil in ongemeine

l^aen mtberftend > deden hier begieten

Veld, pad, en weg: dat mede wierd de lucht van
VVtnde gedreven^

Totter aerd toe: dat de Son aal^tk^tn 't fvvart

Zy bekleed i meer als van 'er hitte blutflert

:

*Datfe dief bljf daer boven in de wolken

Lange verholen^,

^at de lucht ook^haer gram en hard betone )

*Buldre van donder-flagen ende blixem

:

Water en land voorts averechts geftelt z.y

Omme te reijen*

^efe des Vriends vvenfch was , om hem beletten

'Thaeft.g afscheiden ; dat hy in *t gefelfihap

^JHochte verblyveru, 'Ten is ook^ geleden

Weimge tyden ,

^at dm een totJyn mede-vriend dee Jprekenu,

*K merkl op haer woorden, dte ik^achtte waerdig

Om te betrachten. 'K nam 'er uit de leer der

Lopke vrtendfihapé

Grote k^^f^^t ! 0 ftcrky hevig , hard bewegen
^ V T % O^w
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C O N R A D r G
'Door de macht defir ! K*n 'erhaer crenoeg een.lome wel roemen^ ? Seker is de Vriend met

en meer
Dctigdelik^door fyn teacvvoordig aenhltk
^Is de yretigd

. en V licht , dat u «eeft de Sanne
goud.gelir.eldpkkrend: f D.s is otklevJr

^
m..^^,W hier op

rSljde verjchynfel , de genegenheeden.
^

L'^^tjich een vriod veel begenoegder aenftMcn.

> j , ,
^"^^ tcvallen^

In tget^ocd ah het weder in de ^€e, tyd,
Tvvell^god op 'tfchoonn doet op 'er aerde LdetuVan boven: jaa meer dan 'er ,s dekl.erheed

cT, • j j, . ,
'^^^^^ ^" Hemels.

-Die den aerdkreits doet om en om verheHge;u ,-I^er gehjkyvel ntet en is Mhs heerltk ,Therte ver^u.kiend
, en op alC mameren^

<Metgeneye„
, ^^^^ -^'^^^

Tglaje gordyn met de bebtaeude trappenj^^"
Van de lucht

, wanneer mede dan bemaelt met

mer de Son met fraei ..eder utttZt"^
Vriendfchap ,s dan feer boven al te pryf^Bnde t vermaakli^t, op het hoogdZhe^gUxt

en ly een Vriendal bo.en .lle 'Itfj

O D D f

Straleu
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D l C H T E n;Vekscheide Ge
Stralen en fchooh weer feker aengenamet :

Soo dat hem Je^fjyn leven hier fio fiet niet

Sonde bevallen^»

F. C H O O F D S
Rei vanJofFeren, in Granida,
Op de rechte maten aldus overgefett,

Sapphica.

Lof de gunft heb der Goden , ons behulpig

In den argft , fchaflfend' over onfe zjrde

Helde-mocd en kracht , in het harde kamp-vecht
Oir» de regeering.

Toen 's werelds jongheed van het eige , myn> dyn^
Waer onervaren, noch al ongeflepen,

Kende de menfch geen Over-heers gebieden

Nochtc te dienft ftaen.

Yder een was toen vredig cn geriiitig ;

Men behocW* luttel : de bodem der aerde

Ongcploegt van felf volop alles uitgaf.

Meer dan het hoefde.
Macr 't overtreden van het al-genoegen
Heeft hun in forgen ver hen in gedompelt ,

Doende niet achten *t overhoopte goed door

Hebben en houden.
Want 't gevecht fchynend* te fel en te forghk

,

Daerfe haer ecra naa deden alle rechten

,

Maakt' men eerft grachten, daken endc muiren

Sich te befchutten»

T 3

'49

Voorts



«f« C O N R A Dl G O D D * I
Voorts met elkander, dat 'en een den andren
Soude met ftoren , Koningen tot hoofden

>

Koormen , om twiften wet 'er hoge vonnis

•n;» l,.n 1 j
Straxte beOichten.

Die hen ook voorders tegtfn alle volken.
Diele befprongen, ten alarm geleidden

,

Oaende vooraen felfs tegen haer vianden,

r».r-„ u • AlHer op aen quam.Delen hoogvvaerd>g d' overhand betaemde.
Maer de naakoomling, de paden der eere
Afgedvvaelt zynd' door de begeert tot heerfchen .

Cl , „ Leefde tyrannis.
Soo dat een Vorft naeu hedea is te vréen met
byne landfchappen

, wen hy alles aenleitUmmc s ryx palen te verandren , en dan

•n. j • ^)"* te gebieden.D o"de met garen tot het hoog gefagtraen .

Als met aenbiedmg
. om het aen te vaerden

:

Defe met wachtend' na het aen tebien ook

O wat al rampen de beheerfchTe'ÏÏrn^^
'"'"^en.

Opgehoopt dulden ! die het al befuiren
Moeten, en dragen de Tyrannen

, end' haer

Lof de gunj heb der Goden .''oTbt,;?"'
In den angft, fchaffend' over onfe zyde

^

Helde-moeden krachtin het harde kamp-vecht
Om de regeering.



Verscheidt Gedichten,
eONRADI GODDyEI

NIEuljAERS. DICHT,
Aen D. Franciscüm Martinium,

Als fy beide op een tyd mee een fware fiekte waren bevangen.

Hcxametra^

Och ! wat droeve begin va.nt nieu vermaakUke jaer-tal!
Zynde dry en vyftig nan dmfend ende fes honderd

j

^envangs naa Chrifti Ung-vvenfchte geboorte gerel^ntj
;

TydUk^, niet eeuwig : want d! eeuwige telt 'er of eenmael
Voor dmfend jaren jlechs een dag ; niet te begrypen^,

Onfe leven duirt hier maer weinige jaren op aerderu ;

Seventigy offoo vvj fer fler^^ Tjyn^ tachtentigx ooh^in V
^eïïe van haer is maer verdriet en moeite by hope/u,

13Slochtans het T^ieu-jaer ts door oks heide vteleertyds

Vreiigdehk^ en lieflik^, gants fonder fmerte , begonnen
;

Plegende met Vrienden , Vrou , Kinderen eerlil^ welluït ,

T>ie niemand als een quaad-wiliige loonde berijhen:

Zynde dm een hlydfchap der Chriïienen in Gode lydlik-

^yHaer , alft , eilaes ! dien <tAlmachtigen Hesre belieft heeft
Ons te nederdrukj^n met ftekt en fmertUke pynen ,

Lu^l, rufiy blyde gelaat , jo^y^ vreugd, vermakeligheden
Zjn ah een fchaduvv van beidü ons verre gevloden

:

Krenkinge vanfinnen, lidtreh^ngey droevige nachten^
Loomt y onluft , onruB z.yn weer in plaat gekomen^
Boe diktvyls faeld' hier V verfland f Vernuftige reden
Zyn fy niet meermaels in domm" en fitte verandert



COÏTRADI GODD^I
Tot dat ^et êok vveerom dien .tJMachtigen fJeere belieft heefi
Onfe nederdrukf en verjlagene {enden y en onfe
Zcnuen en finnen verrukt ter rechte te brenoen ^

'End op dien eerften gij^firmgen fiande ti-flellen.

hoewel beide tot hier toe noch met x^ynde genefen

,

Hebben vvy nochtans dte niet fchaem-makende hope ,

Vat dien Heere , dewelke tn ons airede begonnen
heeft dit werk^ , ook fal voorts tot fyn eere bewerken ,

Ende tot ons beider vermaakhkér tiire voleinden
;

Ofte te verplaatfen tot d eeuwige rusie des Herrek.
OndertHjJchen ts ons amt , met feer vnirige beden
gods hert vermorvven : voorts met ijdfaemltke finnen
Dien tyd afwachten , tot betder befie bejloten

Van Fader , en Soon , en god geeB : dees eenige Dryheed
Koomtoe alle lof ^ eer , prysy dank^y tot d eeuwige eeuwen^

E P 1 T A P H I U M
Jidtnodum Reverendi

y CUrtffimi, DoSiiJJlmtque Vin'^

D. FRANCISCl MARTINII,
TAiJorisfideltfimiin I.P E'

Nati, cId l3 CXI. ji Junii Campis,
Denati, cId cliii. 14 Januar. Ep».

Difiicha Ekgiaca,

Q Uadraginta unum cum vita cxcefferat annos,

^
Ad fuperos placide mc mca fata vocant.

Palladio in patrio per tresert multa facultas

tt lingua Aufonia, & doda Pelafga mihü
Quatuor & denos m/fteria pando falucis



Verscheide Gedichten, 153
Epenfi populo, voce ftyloque fimul.

Aft anima, meliore mei fuper attra levatus

Parte, fua corpus nunc recjuicfcit humo.

Donec ad extremum menti caro junóta refurgat.

Ut panter celebrent, & fine fine Deum.
At vos , in vivis quicunque manetis, Amici

,

In Domino fortes efte , valete diu.

GRAF. SCHRIFT,
Over den %echt - eervvaerdigen , hoog -geleerden en fcer vermaerderu

D. FRANCISCUM MARTINIUM,
Seer getrouwen Herder der Gemeïnte tot EPE, (frc*

Op defelvc vcrffen in Duits als in *t Latyn gcftclt.

OP't befl myns leef-tydsj toen t^teld veertig en een jaer ,

StHirde (jod, om myn z^iel doen te verhuifcn even*
*K heb binnen Kampen d-y jaer lang jorjfte fludenten

In talen goejfent , ende geleerde bladcru,

Viertien Tiyn veel door mjn jlemm' en penne tot Epe
(jeFhtcbt ter z,ahgheed tn de (jemetrite (jodes.

%JMyn z^iel , V befte gedeelte heeft plaats tn d Hemelfe woning^
Tlorae lichaera rnft in dit neder- aerdfê dal hier»

Tot dat beide weder maileer Jtch blyde vereenen.
Ter glory gods, tot geene bepaelde dagen^.

tJHaery ^v, myn Vrienden, dte noch blyft hier op'er aerden ^

Vaert wel; wilt uw" trooftin Gode Men^. ay^meru.

V GRAF-



CONRADT GODDEI
G R A F-D I C H T^PI^EDRYLINGENVAN HERMAN BREDA, EN BARTA WYNTGF.Geboren en geftorven tot Campen MDCXLVI ^^^

Ry Soontjes hier ruften gelyk.
Dry uir gebaert , drymael gefond.

Dry reife krank, dry maenden oud.
Gelyk van hoofde tot de voet,

Gelyk geficht, gelyke fin

,

*T geen d^eene dee, deend* andre mee,
O eenig eeuwig üry getal.

Meer zyt gy als de menlch u mag
Hierby gelyken ongelyk.

CONRADI GODDEIK L A G - D I C H T
Overfyn langduirige fckte en taffterven vanfyn vvaerde ende beminde HuifvrouCECILIA STEFFENS,

ChrisiUkomJlapen, in't jaer dMD CLK 24. '^vrilMet fcer eerbiedige voorftelling van de perfoon
'

D. joannis pekegrini
lotfyn Mede huiler tn de Gememte tot Vaejfen

'

Acn den Ecrwaerdigen CL AS SE van Neder-VeWn '

Vergadert tot Nieu-kerk, A. 1^55. den 8 Mei.
Heroica,

Jierdtge
, hoge geleerde Vaders , en gunjiige broeders

,

In ChrtÜQ Jefii vergadert z.ynde te T^enkerk.
w



Verscheide Gedic
'üvv VFaerden vvenfcht goddaUs gods krachtige hyfiandi

Stichthk^en eendrachdtk^fyn hetltge vverk^te bevorderri ^

Tot fyns Soons eer. , en der kerken rttftige vvelvaert.

Volgens d Exemfeln van Joh, "David^ en feremias^

Die haer bittere kruis verfietten door de gedichten^ y

EndL hm fvvaer lyden door liederen hebben erinnert,

Zynde van hen felu tn de gevvoonltke tale befchreveru,

Ende de kerkf godes voortaen ten dtenfle gelaten :

Soa begin ik^mede hier t' aenhefen droevige klachten,

^Is mede verqtnkj^ng in myn langdurige fiekte >

^JSlfia Gods eeuwige raad vermeerdert > ende gelindert ^

Sn door fyn wil weer vermindert ende gemeerdert
\

Van mj zijnde geftelt in Duits of hfende voeten ,

Daer ik mjn eigen niet machtig ben te gcbrmkeru*

Sidlende dus meerder dees vvaerdige Clajfe behagen

Sen vverk^ onbruikltk. ^^^^ alle de vorige eeuwen ,

Soo lang het ISJjerland fyn eigene tale gekent heeft ^

Toch niet ten vollen , daer dees konft a^n dede fchortcru.

VVel dan. ay^lhoevvel mjm heffen h^f-fs blinkende Ziele ^

Verre boven Son , f^ï^Caen en fterren om hoge verheven >

V eeuwige vreugde beleeft , en voert over hare vianden ,

Sond^ Doody Duivel en Hel feer heerltk^brave triomfen:

Die niet foude vvederkeeren tot defe bedroefde

Cnde bederve wereld , al mogtfe defelve gewinnen

^JMet de Koning-rijken , famt alf haer ko^Uke fchatten :

2s(jettemin heeftfe alhier mj meer onrujle gelaten ,

Droefenis en quelling in mjn veelvoudige lyden

Poor haer veyplaatfing , dan ik^hier ott hadde te voren:!

Y %

H T E ^55
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FP^aerdaor alle leden omlfeh ^l^ f gevvncke» ;

f mede ,,^1 .^l^t l^^"Tot Godes eer i rt % de Gememte .

Een na H^i rtr f'r^ Mr..
<?^^^y/ den éenfl voor de CjcmHnte te Facfen >

Om
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Verscheid? G
dees Toehoorders te bedienen in alle gevallen >

'Tvvelk^niet [oude Irecjuaem konnen door vreemde gefchieden »

Diemen in haeHige fiekl oft andere droevige toeïïand

Ontboden i daadltk^ntet niachttg konde geworden,

Zjnde dan alle leden des Kerken raads over andvvoord

Op dtt fi^k]z£ begroet , hebben malkander in eendracht

*Tminnelikjjerte geneigt , en V gunflige oge geflagen

Op Jannes Peregrjn , Soon van Petrm l^eregrinus

('. Zynde tegenvioordi^ Fboythmfens naerBtgen Herder :)

VFte?ife gevvenfcht hebben flemli^tot mjn mede- htilper

,

JEnde tejame bequaem erkent tot deje bediening >

ty^ljfe beproeft hadden jyn trepks g^'^^^ omgang.

ShIx over , is d^n foo wel myn als haere begeerte ,

Dat d Heeren Broeders tot dit vverh^ wilde believen

Een tyd verjien , om de beroepmge vafte te flellen

Op dees perfoon van Peregrinm , en ordre beramen

Door dry Opjtenders van dees Eervvaerdige Clajfe ,

Zynde gevoegt met tvve naabnirige Godltke Dienaers »

Op dat het aLdns gaa ordentehk^alles en eerlik >

Volgens den laïl en vvaerfchoavvende leer des ^pofiels*

Onderttijjchen had ik^ veel gaern , dat Ur ordre geflelt vviera
Tovee of dry maenden ten dienH hier van de Gemein te >

Tot dat het op de gewone manier voort mochte gedaen z.yn

,

Soo met V Examen Peregryns , als met de Beveftmg^
Smdelik^y alfoo tk^door dnftigen inval en yver

(; Om foo Jwaer altyd myn quellinge niet te gevoelen ;)

In dees ende gelyke manier van nieuwe Gedichten

"Doe vertonen het ond verloop der vorige tyden ,

E I> I C H T E N,
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CONRADI GoDD^ï
^nder vermaerdfler menfihen , door deugden en ondeuad
Blykehk^mtmHnteni van d' een tot d' anderen AdamJ"

mede toon-jiuk^n van Tfalmen en andere 'Dichten
n^aervan tl^een proef hier ueffins over hebbe <refinden

'

Soud fk.wel vvenfchen , dat full^ vverkyvitrde befichtm
Door dees vergadrmg, oft ook^door haere Gefamen ,

^

Verjchynend hier op de beroeping ofte beveftm^ ,

Soo 't eens, z.y„de voleindt, mocht onder perlfe nerahen
VVaertoe my diensilil^verUtende

, VFaerd,.e%roeders

,

'Doe ik^grondhcrtli^ tot u Heilige Zaemlm.e Vvenfchen

yrJ' ^"'"'fio''^'- ^"0"^ «^ï-' P-Me bevelend
Deffelfs bejchermmg

, en fyr,s Dienlis lan^e bedien,n<r

"y ,l^ verblyven tot V Aller mooghke dtenïlen .

^

Als ik_daertoe plag z.yn vaerdelil^ ende ^evvillify
Soo lang myn pols fal d herts-tochten jlaende bivvyfen.

CoNaADVs GoDuavs. Paftor impotem in Vacffen

G E L U K- W E N S C H I N G>v
ben den f^^^^^'rdigen, godzaligen en welgeleerden^

Opfyn bevefimgem den H. 'Dienfl ^oor de Cjemeime tot Vaeüeru.
In t jaer M D C LV. den 5. Augufti •

O Oo flaa Godlike zegen ende welvaen*'^'^"'**O Tot verkondinge der geheimeniffen
Van s menfchen zaligheed in uvv' bediening.
Als gy blydelik hier nu zyt gevedigt
In dienft van de Gemeinte GodS^e Vaeffen,
Hier tot Vaeffen, op yder eens belieyen,

Met
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V E R S C H E I D E G E D I C H T E N.

Met vrolokkinge van de gantfe mennigt'.

Die In groot getal hier fich heen begaven,

Om door haer tegewoordigheed gelukke

En voorfpoedige Itaat u toe te wenfchen

Op d' inwyingetot den Oogtt des Heeren.

Daerom vele te meer ben ik gehouden

Op dees tyd u dan ook geluk te bieden

Indees, myn Mede-hul per , uw' bediening

En lang-vvenfchte bevefHng uwes Amts , in

Myn veelvoudige droefnis ende fmerten.

Maar geen blinde geluk der oude heidnen

,

*Twelk fich draejende op 't rad is gefchildert :

Daernaa haere God ook fich had te fchikken.

Weg met fulke geraapte beufelingen.

Maer Gods heilige zegen ende bylland ,

Heil en lang leven , in de wil betlaende

Van fyn eeuwige raad , ik hier u wenfche.
Die n7et Godlike vleugelen bedekke

Uw* ziel, endelichacm bewaer geftadig:
Met fyn Heilige Geeft u hert bewone
Die met krachtige gaven het belluire

>

Als noodfaaklik in uwe dienft behoeven
,

Tot voortplantinge van de fuivre waerheed
Van Gods woord tegen alle valfche leraers ,

Die fich felve , de kudde weinig hoeden.
Tot grootmakinge onfes Opper-Herders

,

Door weerbrenginge der gedwaelde fchapen
1 ^n ftal, daerfe tefamen in gehoren

,

Tot fyn Heilige , duir-gekochte Kerke, En
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C O N R A D I

En derfelviger onbelette ftichting.

Baer hy geev' Vrede, ende goê geruftheed
Samt eendrachtige liefd* in uw* Gemeinte,
Die fy heb tot u , ende gy tot haerent.
Daer gy 't Hemelfe pad met eige voorgano-
En met Chriftliken handel ende wandel

^

Inflaend' , yder u volge onbefchroomUk

,

End' uw' deugdlike ihppe naa betrede
Tot wy alle tefame by der herdern
Herder fullen in heerligheed gevoegt zyn ,En byblyven in alle eeuwig heeden.

*

Amen, jaa Amen.

O D n ^ I

V

ETEO STICHON
JOANNIS PEREGRINI,

Et Ulhftme Virginis
,ABIGAIL^ GODD^I

CHebmUs MDCLV, jo Siftemb.
Irgo peregrino IVVwI DatVr abha\La

Aldus verduitft.
-%^TL VVortjten peregrUn ter troWVe .eceWen

,

foo WWm een \rccUDUr,g r.s \»r een fol^rckeL.

Befchri-
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V E 1^ S C H E I E G m D T C H T E jj^f

Befchrivinge van een Deugdlike Huis- Vroü., : f
-

Volgens Proverb. X-XX-rVarf. lo-o. Op het echtelik vergaren van den : - ;'

Eervvaerdigen , godTaligen en welgeleerden

D. OTTO HENKlCUS SCHLEBUSCH,
Getrouwen Herder der Gemeinte J. G. tot Kootwyk

,

Met de veel eer en deugdryke jonge dochter

SWAENTJEN SYRRANDS, In 't jaer M D C LV. den x8 Oaob.

Jamhica Dimetra j AcatMeBica, Op de wyfe vau den C- Pfalm.

5^ I.

Aer falmen een deucht - ryke vrou

Befpeuren? en naa vvaerdigheed

Haer pryfen ? als veel koftliker

Dan oic robynen zyn geacht.

11. Haer Echt-gcnooc, haer lieve Man
En Heer op haer fich gants berrout;

Zyn hert geduirig haer bemint,

Diedaeroni heeft geens goéds gebrek.

y ?.

12. Soo lang fy haeren ryd beleeft^

Tot hem fy ook door trouwe min
Genegen is : geen quaad noch arg

^

Maer alle goed fy hem betoont.

ïj. Sy foekt met olie naerfligheed

Vlies ende vlas voor haer gefin:

De fuivre wolle , 't fync vlas

Eevverktfe met welluflighced,

ï4» Sy IS dc koopvaerdy-fchepen

,

Verf. 19.

Gaend* in de wyde zee , gelyk :

'T geen fy behoeft, haer brood en al

Van verre doet fy komen aen,

\ 6.

Als noch de nacht niet is ten eind',

Soo ftaatfe onvermoeilik op>

En fchaft de fpys voor't huis-gefin^

Haer maagden hun befcheide deel.

l 7.
.

Word haergelege land geveilt>

Een akker haer gerieffelik

Tot ploegen , en tot plantinge

Van d' edle wynftok, kooptfedan.

Haer lendenen fy fchort om hoog

,

Ed gordfe op met volle kracht

:

Verlterkt' er armen kloekelik

,

Om ruftiger mee 't werk te doen.

Als fy bemerkt , dat haer bedryf

En gantfea handel wel gelukt, Soo

16,

I9>
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«82 C O ISÏ R A
Soo laatfe dan dc gantfe nacht
Haer lampeniet zyn uitgebiuft.

^. lO.

«9,
Schgoafpinnen is maer klein gewin

,

Noch brengt het haer veel eere by :

Sy reikt de handen naa de fpil

,

En ftrekcfe uit naa 't rokken -hoofd.

D- II.

Haer forge noch al verder uit

Sich ftrekt, ten armen J diefemee
Ryklik beforgt, en reikt 'er hand
Tot alle nood-bedurftigen.

.
li.

y.j S* heeft niet te vrefeh voor de fneeu >

Dat die' er huis bevochtigd
•Want t gantfe huis is wel beforgt

' Met d^bble kleer&n ende dak.

O. 13.

Z2. Sy weet te werken aei delik

Voor haer tapeten, fchoon geciert:
Fyn linnen ook haer kleding is,

Enpurpre kleur.eji ftaatfe dracht,

•1 14.

* j Haer man by elk een is bekent
Door harer heldrer deugde glants ;

Als hy fit in de poorten , en
Met d' oudfte 's gantfen lands te raad.

D. IS-,

Het fyne lynwaad datfe maakt.
De gord^len van haer gewrocht.

X> X G O D D /E I

Weet fy tot orbaer en pro^t
Den koopman uit te leveren,

jr. ld.

25. Haer kleding is met fterkt bewerkt»
in groter eer en heerligheed

:

Dewelke fy foo veel beiit.

Dat fy belacht d* aenftaende dag.

£)• 17-

26. Haer mond vol is van wyfe reen,
Vierihndclik doorgaens beleidt:*
Op haeretonge vindme* (leeds

De Iccre der goed -dadigheed.

27. Haer ogc neemt gcnaulik acht
Op alle gangen hares huis :

Sy doet genoeg om haere koft;
Geen luje brood en eetfe niet.

28. Sy word van haere kinderen
Gelukkig ende groot geacht:
Haereige Man verhoogtfe fcer,

,
En roenjtfe met dit hoge lof.

> n. 20.

29. Veel Dochteren te pryfen zyn
Door haere heusheed ende deucrj

.

Maer gy, o allerliefste Vrou,^
Steekt hoger uit in roemen eer.

^. II.

30. Bevalligheed is maer bedrog,

Schoonheed is enkel ydelheed, Eeis



Gedicht e k.

Geeft hiervan een getuigenis

:

Door haer bedryfhaer name klinkt

In elke poorte van de ftad.

V E R S C H E I B E

Een Vrouwe die den Hcere vreeft

Met rede word geroemt alom.

n.
jT. De vrucht van harer hande werk

BESLUIT Aen den DRUKKER defer Gedichtene
^amhica Trimetra ay^catakElica.

BEminde vriend, en gy en, il^ z^yn in de druk^^

Soo veele't "Boekjbetreft , dat op de ferffe Uit.

*K heb daer heneffens ook^ met andre druk^ te doen ,

Die mj tot in 't geheent en aen het herte perfi

,

Verfcheiden is mjn drftkjvan uwe drukker

J)e mjne word van my geleen met gj ote pyn :

tJMaer d! ptvve. word met Itift gene^igeltk^gedaertj,

Jk^ heb de myne noit geficht noch opgejpeart

:

Gy hebt de uwe gejocht en hcrteltkhegeert

.

J/^ van de myne poog geheel ontlaft te Tjyn :

Gy draaft cn hjgt tn d uw* om haer vermeerdering.

De myne heeft van noodgedtilt en Fitl te z^yn\

Maer Baat de tivve ftily dan ijl daer mee gedaeri^ •

T>e uwe brengt u geld en hoge winfle by\

De myne brengt geen fchat noch enig rykdom aen^

t^Haer doet te rngge gaen de vvinji door minderi?7g.

.Vmd uwe, foo gy fihryft , u vrouwe komt de helft:

fndien ik^ hier noch waer ^epaert , de myne h^d
Jn myne drnk^ geen lufl noch halfnoch heel gefihepr.

De uwe Pi beroemt te zjyn een fraeje kpnsl.
Tot Haerlem eerfl begofl en op de baengcbragt

:

De myne rekent haer begin van ^damafy
Qorfpronkltk^f^H fjn fond: m eden eerfl begaen.^ X %
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t84 CoNR. GoDD. Verscïtrtde Gedichten.
Thomt met te min van god dat hier druk^ word genoemt ,

Van wien het alles komt ^ en uw* en mjne drtik^

Laat heide vvy dan Tjyn te vreen met cnfe Lot\
Ik^ in de drak^ van V Ry nü , gym hoek^dmi^rj.

tJMaer naademaelgy zyt geoeffent op de persy
'Ben ix^begerig om te vvtten V recht hefchctdy
VVaerom dat onfen Heer de perjfe wordgefeut
getreen te hebben ? Js de fmert dan in den ^en ,

'Die hier de per/fe treed f En is niet alle fmerc
Int geen er onder leit ? Ofü het Ijden in
'Den perjjcr , ende met in hetgcperfte' deel ?

Of heeft me toen gepcrfi op ander een manier ,

Als men nu is gerpoon de pers te handelen ?

Of moefte datgefchien met harden arrebeid ,

Meenelik gevoelt van hem die trad de pers r
Celyk men inde kuip der perfferen bevind j

Vat ook de nieuwe moü met haerfweediffordgemen^t ,

Poor[waren arbeid uit-gewrongen in den herfst.
I>tt ts de reden hier y betracht tn myn gemoed :

VVant als de Heer aÜeen getreden heeft de pers ,

Veperjfe van Gods toorn en hete grimmtgheed,
•Arbeide fyne zieltn eenfoofelle praem ,

Bat 't bloegefweet uit fyn Itchaem vvierd afgeperft t

Met v£le droppelen teraerd neerroUende ,

T>oor bangigheed en angft , vven hy défvvareprrs
-Voort 't menfcheltkgejlacht y met allerfond belaU

,

Getreden heeft alleen , benout door bangjJiryd ,

^itjlaendefwaerderdruk ^ dan eenig menfche kon
Met alle fchcpfelen des Hemels en deraerd.
Dtt ts de reden dan van het verhaeldefiuk ,

Indien s' « wel behaagt , het is my aengenaem
,

JEh faldfs fieeren p^rs de druk dan eindigen,

U I T.
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Druk-Fouten te Verbeteren-.

'Ifoo door de nicHVvighced ende ongewoonte defsr (jedichten intfettenen d' Hl^ndcr-

felver hier en daer eenige misjlagen gepleegt zyn ende dea Antheur felfs met en kondehyUt-r haru

zyny OW de laat/ie proeven te over/ien : foo tft gebeurt ^ dat 'er al eenioe druli fomen dit u crk Jtyn

'cebleveny jvaerdoor de fin fomtyds laji lydt y endede mMen fommiger Verjje?i ve^JIeU ^ya : uie ^u-?;.

goedgunfligen Lefer aldus gelieve te verbeteren.

Het eerfte getal "wyft aen het blad , het twede de reoel. a. de ecrflc colomne oUe zydc; h. de tweJe.

N DE VOOR Pv EDE. *. i. ^. z^. Schoon 'c lich. *. 4. ^.15. foo feer. **. 1.^.2?. hoog

gebcrgt. IN DE GEDICHTEN, z.^h 3' tn de kant-tttkening , tegen Adam en Ev..i ,

voor , is geboren, leeft , is gefcliapen. ^ . - - - y y )
15. 8. fchoüd'icn. 2Ö. 5- beendcicn. 17.

16. weer. 29. 18. hem feifs. 30. 7. devak.?z. i . hare. 1 2. flerrcn. lo, verwinneren. 3<j. 7.

komen heer. 57. 13. hond. 39. i S. ^. broeder 40. 5. minne- . 6. bei cefamen. 16. voor^ onver-

(land, leeft, ommegang. 19. voor
y
aldoorjongeltnge raad , leeft , in jonge beiadingcn. 45. 19. liy

brak.4f?.i Tot den honger gene raad. 47. 1. vcrargt. 10 blccFover. 48. (>. School-huis. ^c. 11, Hcil-

gc. 54. 14. bederven. 55. i. geheler. 3. 'c vervallene. 5. name. 1 5. welker. de kuil. i^'.cenen. «jo.i/.

Imcnfchlikheed. 58. 17. heiige. Ó2. 14. geboorn.i 5. dien tyd. Ó5.7. En de.i 5. 'Tmaagdclik ó^.zo.cenc.

V<66. 8. ftal- houdend*. i4.terame. 67. 11. kloeklik. 21. de troon. <> 8. 11. als een. 69.4.R<^g. 2. 4. 5- 7.

18. 10. 1 1. 70. 15. Want met. 24. u krachten. 15. gekneuft. 71.12. v - 1 i8. my ruimte. 71. i^. hcelVj-

ifmcer. 15. Waermeé. z6. de daad. 74. i. plaatftfc. 7. gcfchrei. i 8. dwafe. 75. i tor.g' is. 76. ï i. Een

Ibcukelaer. 21. op my aen. 22. Slaat my. 78. 17. weikt.79. 17. Een fulke. 80.17. uwe. 81. i;. 'Tfwacrd

Ivord gefcherpt. i6, wonde doodlik. 82. 7. hertlik. 85. 17. ricliicn. 8y. 4. gierigaert. 5. laller. 7. neuv.

115, ikbevrydt voor. 5)o. i^. voor, gy fiet de moeite leeHy moeke mcc. i^z. z i . den achten. 93.^. lip gc

Ikus. I ftoutlik. 5^4. 26. u oge. i?6.^, fpeuren. 24. vervaertheed. 100. i i.füetfte. 14. befchaadwcc. loz.

tl 8. poorten. 104. i. ftort ter acrd'.7. des eenhporns jongen. 10. Vuir'ge. 12. vehoeden. 2j. vloed , en.

1I05. 10. a. vlaeit. 10^. 13.^. heirgen. 107. 4. a. my heen. 7. a, macr inde. 10. a. Tot. 108.20. hcilfa-

imen. 13. op bultige. 109. 5. d* H È E R. 110. 17. b. encerc-. 112. 7-^- uit Zion. ^.licirelikkc. 1 1 3.

p. licfftc. iz./i. moeit. ^. dag-beftuirftcr. 1 3 . b. nacht- gerief. 17. /i. Al uw'. 114. 14. ^. wcl.2 i .^.beften,

j
1 1 5 • ^. a, wyl. I 1 4. b. morge-ltond. 5 . In uw*. 117. 10. myn ziele. 10. Tydigc. i ic. 8 .

geveinf-

door üibbrige. 19. oacn. 1 21 . 24. nare. 1 24. \6. 'm het acnfchyn. 150. i.aerd. 5.. defcn. iji.

f ï<!».afewifcht. 17. verwonderen. 131. 2. glinllrend*. lo. Godu. i 7- D^t. is.fwang'rc. 134» i- Door
tOods. I 35. 6. En voel. 7. fmertUke, 8. End' och. 9. gruwlikc.25.Endcbekers.i7.koftUke.i3<^.7-dronk-

Jjcn. 137. 2.0. aenneemlik. 143. 9, Goddelike. 14. Der donk're fprcukcn, i
J , Somtyds. io. toch ons. 144.

157. wclgacrn. 183, 15, dcuw'. iH. 8»indegcen»
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